
مذاکرات هسته ای و جای خالی دیپلماسی عمومی
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پاسدار حفظ حرمت و کرامت انسانی

ضیاء مصباح

چرا عباس معروفی را 
با رمان سمفونی مردگان می شناسند؟

فرشته نوبخت

پاســخ ایران به آمریکا باز هم رضایت آمریکا را 
جلب نکرد؛ همانگونه که پاسخ های آمریکا رضایت 
ایران را جلب نکرده بــود! ایران و آمریکا همچنان 
با واســطه در حال مذاکره هستند و فرصت ها برای 
احیای برجام از دست می رود. حداقل ضرری که با 
هر روز تاخیر در احیای برجام، نصیب ایران می شود، 
از دست دادن روزانه نزدیک به 200 میلیون دالر ارز 
حاصل از صادرات نفت است. درآمدی که می توانست 
بسیاری از مشکالت مالی کشور را به ویژه در تکمیل 
پروژه های نیمه کاره و تخصیص بودجه در حوزه های 

نیازمند بودجه مانند فرهنگیان و بازنشستگان و ... 
رفع کند. اما این فرصت ها را با واســطه تراشی در 
مذاکــرات برجامی و عدم گفت وگوی مســتقیم از 
دست می دهیم. در این میان تالش مسئوالن برای 
این کــه به عموم مردم بقبوالننــد عامل تاخیر در 
احیای برجام، طرف های غربی هستند چندان نتیجه 
بخش نبوده چراکــه اوال مردم در مذاکرات نامحرم 
شناخته می شوند و از ابتدای مذاکرات تاکنون هیچ 
اطالع رسانی اقناع بخشی از سوی مسئوالن صورت 

نگرفته است. 
ثانیا بــر خالف مذاکــرات در دولــت قبل که 
محمدجواد ظریــف و همکارانش با تکیه بر تجربه 
طوالنی دیپلماتیــک و همچنین تســلط به زبان 
انگلیسی، با گفت وگوهای مکرر با رسانه های جهان، 

نبض دیپلماســی عمومی در مذاکرات را در اختیار 
گرفته و بــا زبانی دیپلماتیک امــا گویا، در جهت 
اثبات حقوق ایران در مذاکــرات تالش می کردند، 
این بار تیم علی باقری کنی، روزه سکوت گرفته اند 
و عالوه بر آنکه مذاکــرات به کندی پیش می رود، 
هیچ اطالع رســانی مناســبی هم برای اقناع افکار 
عمومی صورت نمی گیرد؛ گویــا از نظر آنان مردم 
و رســانه ها نامحرمند. طبیعتا انتظار این نیست که 
جزئیات مذاکرات برای عموم و رسانه ها بازگو شود، 
اما این انتظار وجود دارد که دیپلماســی عمومی و 
رسانه ای قویتری از تیم مذاکره کننده شاهد باشیم 
تا مذاکره کنندگان، با پشــتوانه عمومی قویتری به 
مذاکره بپردازند. وضعیتی که در تیم قبلی مذاکره 

کننده شاهد بودیم و اکنون خبری از آن نیست. 

شــادروان دکتر امیر ناصر کاتوزیان در سال 1310 در تهران متولد شد و 
فامیل کاتوزیان به معنای پارســایان به حق، زیبنده  او بود. او سال ششم ادبی 
شــاگرد اول بود و مدال علمی کشــور را به دســت آورد و شاید کسی تصور 
نمی کرد این جوان آرام و بلند قامت روزی اعتبار ملی و جهانی رشته  حقوق را 
به دست آورد.  همزمان با پایان بردن تحصیالت دانشگاهی در دانشکده حقوق 
دانشــگاه تهران در سال 1339 اولین دانشــجوی ایرانی بود که موفق به اخذ 
مدرک دکترای حقوق از دانشــگاه تهران شد. دکتر سیدحسن امامی، ناصر را 
به عنوان جانشین خود در تدریس حقوق در دانشکده  محل تحصیلش انتخاب 
کرد و نگارنده در همان زمان افتخار شاگردی او را داشت. دکتر کاتوزیان حدود 
پنــج دهه از حیات با برکت خویش را بــه تدریس و آموزش دانش حقوق در 
دانشکده های حقوق ایران در سطوح ارشد و دکتری پرداخت و نسل حقوقدان 
دیروز و امروز کشور ما از شاگردان مکتب اویند که بیشتر در کسوت قضاوت، 

وکالت، سردفتری یا به عنوان همکاران دانشگاهی به ادامه  راه او مشغولند.
شادروان ناصر کاتوزیان در خالل سال های 34 تا 45 به امر قضا پرداخت و 

همزمان به تدریس نیز مشغول بود.
فعالیت او در تهیه و تدوین پیش نویس قانون اساسی ایران در سال 1358 
و شرکت در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی به نمایندگی از جبهه  ملی 
ایران او را به عنوان یکی از شاخص ترین چهره های فعال حقوقی سیاسی ایران، 
بیشــتر و بیشتر مطرح کرد. روحیه  آرام و پژوهنده  وی باعث شد که صرفاً به 
مطالعه و پژوهش علم حقوق بپردازد و عالوه بر آثار، تحقیقات و کتب حقوقی 
و ... کارنامه  ارزشمند علمی و تحقیقاتی بسیار آموزنده ای را در علم حقوق ایران 
بنیان گذارد، چنانکه آثار استاد در کتابخانه های دانشکده ها، دادگاه ها و دفاتر 
حقوقدان ها و ... موجود است و هیچ حقوق دانی خود را بی نیاز از اندیشه ها و آثار 
استاد نمی یابد. وی با تسلط به زبان انگلیسی و فرانسه به دلیل عالقه به فقه و 
متون فقهی به زبان عربی نیز مسلط بود و نخستین مقاله  شادروان کاتوزیان در 

سال 1332 در مجله  کانون وکالی وقت منتشر شد.
امیر ناصر رســیدن به آرزو را به مثابه توقف می دانست و می گفت: قانون، 
بخشــی از حقوق رسمی است که توســط قوه  مقننه و مجریه وضع می شود، 
این اندیشه ها، جامعه و سازمان های اجتماعی هستند که حقوق را می سازند و 
زمینه های اصلی اش را فراهم می سازند. استاد درخصوص اندیشه  و آزادی بیان 
و عدالت بر این باور بود که: آدمی اگر نتواند آن گونه که می اندیشــد افکارش 
را بیان بکند یا جرأت بیان فکرش را نداشته باشد در بحث عدالت در خم اول 
خواهیم ماند و این حاصل نمی شود مگر زمانی که هر کس هر آنچه می اندیشد 

را بیان کند و برخورد اندیشه ها بر اثر همین اصل ساده میسر می گردد و...
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همزمان با اعالم خبر ابتال به ســرطان زنده یاد عباس معروفی رمان نویس 
ایرانی مقیم آلمان و خالق آثاری چون »ســمفونی مردگان« و »سال بلوا« در 
سال 1400، یادداشتی  از فرشته نوبخت، رمان نویس، منتقد و نویسنده، درباره 
رمان ســمفونی مردگان عباس معروفی  منتشر شد که همزمان با انتشار خبر 
درگذشت این نویسنده فقید بار دیگر مورد توجه کاربران قرار گرفته است. متن 

کامل آن را بخوانید:
شــهرت این رمان تا جایی اســت که غالباً عباس معروفی را با »سمفونی 
مردگان« می شناسند، همان طور که احمد محمود را با »همسایه ها« و هوشنگ 
گلشــیری را با »شازده احتجاب« و غالمحسین ساعدی را با »عزاداران بیل«. 
نویسنده نقد دلیل ماندگاری »سمفونی مردگان« را در پیوند آن با کهن الگوها 
و اســطوره های زنده در حافظه جمعی ایرانی می داند و اعتقاد دارد دو عنصِر 
زمان و راوی؛ و دو چارچوِب اســطوره و تاریخ؛ یک فضاِی خیالی می سازند که 
روایت را فراتر از خط داستانی اش می برد. »سمفونی مردگان« )13۶8(، نوشته 
عباس معروفی، بیش از هر چیز یک شاهکارِ ماندگار در ادبیاِت معاصر ما است. 
این رمان، امروز، جزء آثار کالســیک ادبیاِت فارســی قلمداد می شود و کم تر 
کسی ممکن اســت آن را نخوانده، یا دست کم مواجهه ای با آن نداشته باشد. 
شهرت این رمان تا جایی است که غالباً عباس معروفی را با »سمفونی مردگان« 
می شناسند، همان طور که احمد محمود را با »همسایه ها« و هوشنگ گلشیری 

را با »شازده احتجاب« و غالمحسین ساعدی را با »عزاداران بیل«.
اما چرا این رمان تا این اندازه موفق شــد در بین فارسی زبانان جای خود را 
باز کند؟ این ســوالی اســت که قصد دارم در این نوشته به آن بپردازم. فرض 
این است که راز ماندگاری و کالسیک شدن آثار ادبی در رابطه آن ها با حافظه 
جمعی و شیوه های روایی است که در ساخت آن به کار می رود. اما این چگونه 

رابطه ای است؟ یا بهتر است بپرسیم چگونه این رابطه ممکن خواهد شد؟
ادبیات، به گواه تاریخ، در عالی ترین شکل از بیان هنری تجلی می یابد. هر 
رویدادی می تواند در تاریخ ثبت شــود، ولی نمی توان مطمئن بود آن چه ثبت 
شده و به ما رسیده، همان است که باید باشد. در واقع کم ترین احتمال وجود 
دارد که از روایت های تاریخی بتوانیم به ُکنه حقایق و وقایع دست یابیم و تازه 
مگر اصاًل چنین دست یابی ممکن است؟ از منظر لوکاچ این دست یابی در قالب 
تجسم بخشیدن به تراکمات اجتماعی و تاریخی و تناقضات زندگی، تنها قالبی 
دراماتیک می طلبد. زیرا اگر هدف یافتن حقیقت یا فهم ذّره ای از آن باشــد، 
جوهر آن هرگز بی واسطه آشکار نمی شود. ما در زندگی شاهد کشمکش های 
در ظاهــر دراماتیک و حتی دگرگونی های اجتماعی هســتیم، اما این ها تنها 

»واقعیت های کلّی« ِ زندگی هستند و نه چیزی بیشتر.
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گفت وگوی »مردم ساالری« با خلبان ایرانی-ایتالیایی تیم رد بول 
که تاریخ ساز شد

ماجرای عبور از داخل تونل
 با هواپیما

حمیدرضا شکوهی

ارسال پاسخ ایران به نظر آمریکا درباره پیشنهاد برجامی اروپا

مذاکره مستقیم، تنها راه حل پایان ماراتن برجام

پس از چهار ماه پر التهاب

بازار اجاره از تب و تاب افتاد
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صفحه2

تاالب انزلی در دود و آتش
سرپرست اداره محیط زیست بندر انزلی از آتش سوزی در بخش مرکزی تاالب انزلی به دلیلی نامعلوم از 
بامداد جمعه خبر داد. جعفری گفت: پس از دریافت خبر آتش سوزی در تاالب انزلی، تیم مدیریت بحران 
به محل مور نظر اعزام شدند و دستگاه های خدمت رسان در منطقه مستقر هستند. این دومین آتش سوزی  
تاالب انزلی در تابستان امسال است. در همین حال، معاون مهندسی و پدافند غیر عامل وزارت دفاع بعد 
از ظهر دیروز از اعزام سه فروند بالگرد اطفای حریق به تاالب انزلی خبر داد و گفت: تا اطفای کامل حریق 
تاالب انزلی، مرکز کنترل و پشــتیبانی اطفای حریق هوایی کشور، در کنار سایر نهادهای امدادرسان در 

منطقه حضور خواهد داشت.

جزئیات تغییر سیاست ارزی 
»داروهای وارداتی« 

رئیس جمهور در آیین بهره برداری از طرح غدیر:
 نیازمند حرکتی جهشـی و جهـادی

 برای رفع مشکالت کشور هستیم

صفحه8

نامتعارف قیمت مســکن در  افزایــش 
از عوامل مختلفی  برگرفته  فعلی  شــرایط 
است. نوسانات جاری در سطح اقتصاد کالن 
کشــور در اقتصاد مسکن نیز که بین 35 تا 
4۰ درصد اقتصــاد را به خود اختصاص داده، 
تاثیر گذاشته است. به گفته کارشناسان در 
حال حاضر بی   ثباتی   هایی در بازارهای موازی 
و سطح اقتصاد کالن داریم، مسلما این موارد 
نیز در حوزه مســکن تاثیر خود را خواهد 
گذاشت.به جز سیاست های اقتصاد کالن که 
در شــرایط فعلی اصلی   ترین عامل افزایش 
قیمت مسکن است، عواملی همچون کاهش 
تولید مسکن که نزدیک به 4۰ درصد کاهش 
تولید ســاختمان در 5 سال داشته   ایم، نبود 
توازن بین بخش عرضه و تقاضای مســکن، 
یعنی افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن 
و بازارهای موازی که باعث انتقال سرمایه   ها 
به ســمت دیگر بازارها شده است، همه این 
عوامل باعث شده که قیمت مسکن افزایش 
پیدا کند. به باور یک عده در شرایط کنونی، 
به  نهاد سیاستگذار  این اســت که  راهکار 
صورت کالن به بخش مسکن نگاه کند و در 
اقتصاد مسکن نیز باید مهم ترین اولویت نهاد 
سیاســتگذار از بین بردن عدم توازنی باشد 
که طی سال های گذشته بین بخش عرضه و 

تقاضا به وجود آورده است.
متن زیر ماحصــل گفت وگوی ما با احمد 
توال، رئیس هیات مدیره شــرکت صبا مهر 
اسپادانا، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان 

استان اصفهان است.
شرایط تولید مســکن و ساخت وساز در 
سال جاری نسبت به سال گذشته را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
تولید مســکن شــامل دو بخش است؛ در یک 

حوزه بخش خصوصی فعالیت می کند و در بخش 
دوم دولــت در قالب طــرح نهضت ملی متعهد به 
ساخت مســکن شده است. تولید مسکن در قالب 
طــرح نهضت ملی هنوز در ابتدای راه اســت و تا 
به ثمر برســد، به نظر می رســد که شاید تا پایان 
چهار ســاله دولت، تعدادی از واحدها آماده شود. 
پیش بینی من این اســت که در بهترین حالت تا 
پایان 4 ســاله دولت رئیســی حداکثر دو میلیون 
واحد مسکن ساخته شود. بخش خصوصی نیز در 
محدوده قبلی ساخت وساز مسکن انجام می دهند 
و به نظر می رســد امسال ساخت وســازهایی در 
حال انجام است و انبوه ســازان فعالیت می کنند، 
اما ســازندگانی که خارج از مجموعه انبوه ســازان 

هستند، کمتر فعالیت می کنند.
به عنوان یک ســازنده چه مشکالتی در 

بخش ساخت وساز دارید؟
مهم ترین مشــکل بخش ساخت وساز مربوط 
به صدور مجوزها و مســائل دولتی اســت. چون 
هزینه های ما در ســه بخش یعنــی تهیه زمین، 
تامین مصالح و دســتمزدها یا اجرای ساختمان و 
بخش سوم که هزینه های قابل توجهی را می طلبد، 
مربــوط به هزینه هــای دولتی اســت. در بخش 
هزینه های دولتی اعداد و ارقام هم سنگین و هم 
نامشخص است. به عنوان مثال چند مدل مالیات 
پرداخت می کنیم؛ در صورتی که در هیچ صنعتی 
تولیدکننده ها مانند ســازندگان سه یا چهار مورد 
مالیــات پرداخت نمی کننــد و حداکثر یک یا دو 

مورد پرداخت می کنند. 
عالوه براین، عوارض باید پرداخت کنیم که آن 
هم از جنس مالیات است، اما تحت عنوان عوارض 
از ما اخذ می شود. بیمه تامین اجتماعی یکی دیگر 
از معضالت عمده ماست که ارقام سنگینی را باید 
بــرای این منظور بپردازیــم و معادل با 15 درصد 
از هزینه یک ســاختمان را باید به سازمان تامین 
اجتماعی پرداخت کنیم؛ اما آنها هیچ تعهدی در 
قبال پولی که می پردازیم، ندارند. تعریف بیمه در 
دنیا این است که بیمه در مقابل خدماتی که ارائه 
می کنــد، طبیعتا پول دریافت می کند؛ اما در این 
بخش ســازمان تامین اجتماعــی به رغم دریافت 
هزینه های کالن، هیچ خدماتی را به مجموعه های 

ساخت وساز نمی دهد.
در نظام مهندســی هم این معضالت را داریم 
و هرچند این ســازمان دولتی نیست؛ اما جنس 
خدمات آن از نوع خدمات عمومی اســت. تعداد 
قابل توجهی مهندس تحت عنــوان ناظر و طراح 
را در پروژه های ساخت وســاز به اســتخدام ما در 
می آورنــد و به رغم اینکه ســازنده عالقه چندانی 
به ایــن امر ندارد، به اجبار این مهندســان را در 
پروژه های ما اســتخدام می کننــد و صرفا چند 
امضا از ابتدا تا انتهای پروژه می زنند و دســتمزد 
قابل توجهی دریافت می کنند. کافی است که مدت 
اجرای پروژه از ســه سال بیشــتر شود، بالفاصله 
ادعای پول می کنند و مجــددا وجهی را دریافت 
می کنند. در انتهای ســاختمان نیز برای دریافت 

امضای پایــان کار، دوباره مطالبه پول می کنند و 
این هزینه ها برای سازندگان سنگین و ناشناخته 

است.
شــهرداری ها هم مشکالتی داشــتند، اما به 
دلیل اینکه در مجامع، جلســات و رسانه ها بارها 
گفته شــده، طی یکی دو ســال اخیر تا حدودی 
سازماندهی و ضابطه مند شده اند و شرایط در این 
سازمان بهتر اســت. اما نهادهای دیگر همچنان 
مســیر خود را می روند و احساس ما این است که 
مطالبه گری می کنند. یعنی گویا سفره ای در این 
میان پهن شــده و این نهادها باید سهم خود را از 
این سفره بگیرند و کاری به این ندارند که سازنده 
تــوان پرداخت این هزینه هــا را دارد یا ندارد یا با 
تحمیل این هزینه ها به ساختمان، چه باری را به 
دوش مردم تحمیل می کند. چون ســازنده همه 
هزینه ها را به ناچار در زمان فروش به نرخ مسکن 

اضافه می کند.
مساله قابل  توجه این است که همه این مبالغ و 
هزینه ها را در ابتدای پروژه دریافت می کنند. یعنی 
وقتی سازنده حجمی از سرمایه را برای شروع یک 
پروژه آماده کرده، قبل از اینکه اولین مصالح خود 
را خریداری کند، ابتدا باید هزینه نهادهای دولتی 
را بپردازد و اگر ســرمایه ای باقی ماند، کار اجرا را 
شروع کند. سال هاســت که این مشکالت مطرح 
می شــود، اما کمتر مورد توجه قــرار می گیرد و 
متاســفانه این مسائل مورد توجه نهادهای متولی 

نیست.
دولت  از  درخواست های شما  و  انتظارات 

چیست؟
در طرح نهضت ملی مســکن بارها در جلسات 
عنــوان کرده ایــم که از تجربه های مســکن مهر 
استفاده شود. متاسفانه کمتر به این تجارب توجه 
می شود. در استان اصفهان نزدیک به 30 هزار واحد 
را در مســکن مهر مدیریت کردم و با مشکالت و 
کش و قوس هایی که داشت ساخته شد. با اجرای 
آن عده ای از نیازمندان صاحب خانه شدند و برای 
بخشی از جامعه نیز اشــتغال ایجاد شد که جزو 
نقاط مثبت طرح اســت. اما روندی که این پروژه 
اجرا شد تا به انتها رسید، می تواند برگ تجربه ای 
در طرح نهضت ملی باشد که متاسفانه کامال کنار 

گذاشته شده است.
دولت می تواند نقاط ضعف و قوت مسکن مهر 
را در دستورالعمل ها مورد توجه قرار دهد، اما اصال 
این موارد فراموش شــده است. قیمت گذاری ها و 
فشــار برای این است که قیمت تمام شده ساخت 
و قیمتــی که پیمانکار دریافــت می کند را ارزان 
تمــام کنند اما دیدیم که این موارد نتیجه عکس 
می دهد. چون در ابتدای کار وقتی فشار بیاورند و 
قیمت را کم کنند، پروژه شروع می شود و وقتی تا 
 درصد مشخصی جلو می رود، چون ارقام مشخص 
شــده جوابگوی هزینه های ساخت نیست، پروژه 
متوقف می شــود. همین اتفاق در مسکن مهر رخ 
داد و حدود 20 تا 30 درصد واحدهای مسکن مهر 

دچار این مشکل شد.

رئیس هیات   مدیره شرکت »صبا مهر اسپادانا« اعالم کرد

شرکت های ساختمانی درگیر عوارض و مالیات

عباس معروفی هم 
دور از وطن 
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رئیس جمهور رفع مشــکالت کشور را نیازمند حرکتی 
جهادی و تحولی دانست و گفت: با گام های آهسته نمی توان 
مشکالت را برطرف کرد لذا باید یک حرکت جهشی داشته 

باشیم.
به گزارش ایرنا آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی روز جمعه 
در آییــن بهره برداری از طرح غدیر بــا قدردانی از بیش از 
۲ هزار نفر که به صورت شــبانه روزی در طراحی و اجرای 
طرح آبرسانی غدیر مشــارکت داشتند، گفت: ایرانی بودن 
تمام اقدامات از طراحی، اجرا و تجهیزات به کار رفته در این 

طرح باعث افتخار است.
وی با بیان اینکه این طرح با دســت توانمند مهندسان، 
کارگران و مدیریت جهادی مدیران به نتیجه رسیده است، 
افزود: با اجرای این طرح بزرگ در مدت زمان ۱۰  ماه معلوم 

می شود که ظرفیت های بزرگی در کشور ما وجود دارد.
رئیس جمهور با قدردانی از وزیر نیرو، استاندار خوزستان، 
ســازمان آب و برق و همه افرادی که در اجرای طرح غدیر 
نقش داشــتند، گفت: وزیر نیــرو دارای روحیه ای جهادی 
هســتند و برای مدیریت آب و برق کشور به صورت شبانه 

روزی تالش می کند.
وی مدیریت امکانات برای رفع مشکالت مردم را ضروری 
خوانــد و افزود: ایــن طرح به زوار ابا عبداهلل الحســین)ع( 

آبرسانی می کند که توفیقی بزرگ است.
آیت اهلل رئیسی گفت: بسیج، ارتش، سپاه و همه نیروهای 
مردمی که در ســنگر دفاع مقدس بودند اکنون در ســنگر 
ســازندگی و آبادانی در جای جای کشــور در حال فعالیت 
هستند که این موضوع برای مردم روشن و محسوس است.

وی اجرای طرح غدیــر در کمترین زمان را موجب باال 
رفتن توقع ما و مردم دانســت و افزود: از مســووالن استان 
خوزستان از جمله ســازمان آب و برق و پیمانکاران انتظار 
می رود ســایر طرح های اســتان را نیز با مدیریت جهادی 

همچون طرح غدیر اجرا و تکمیل کنند.

رئیس جمهور اظهارداشــت: می گفتند با مشکالتی که 
در ارتباط با تولید برق وجود دارد مگر می شــود خاموشی 
نداشته باشیم اما با مدیریت و استفاده درست از برق و آب 

و همکاری صنایع و بخش کشاورزی این کار محقق شد.
وی افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته اگر مشــکلی 
درخصوص خشکســالی گریبانگیر هر کدام از سدها شود از 
ظرفیت سایر سدها برای تامین آب آشامیدنی مردم استفاده 

می شود.
آیت اهلل رئیســی با بیان اینکه طرح غدیر ســه یا چهار 
ساله بود که در مدت ۱۰ ماه به سرانجام رسید، گفت: این از 
اقدامات مخلصانه بوده و اجر آن عنداهلل محفوظ است چراکه 
افرادی شبانه روز در این طرح کار کردند و مردم خوزستان 

امیدوار شدند.

وی این امیدواری را موجب مشــارکت بیشــتر مردم و 
افزایش سرمایه و نشاط اجتماعی استان خوزستان دانست و 
افزود: طرح غدیر باعث نقش آفرینی جوانان خوزستانی در 

منطقه خواهد شد.
رئیس جمهور با اعتقاد بر اینکه می توان کارهای بزرگی 
در کشور انجام داد، بیان کرد: عرب، لر، دزفولی و اندیمشکی 
همه باید احســاس کنند کــه در منطقــه دارد فعالیت و 
کار انجام می شــود. وی با تاکید بر لزوم تســریع در اجرای 
طرح های فاضالب در خوزستان شد و افزود: نباید باران که 

نعمت الهی است باعث ایجاد دلهره در مردم شود.
آیت اهلل رئیســی با اشــاره به افزایش رشــد اقتصادی 
خوزستان از ۲ درصد به پنج درصد گفت: این مهم با جذب 
اعتبارات اســتان محقق شده که جای قدردانی دارد. وی با 

اشاره به فعالیت شرکت های بزرگ در استان خوزستان افزود: 
مسوولیت های اجتماعی این شــرکت ها می تواند گره های 
اســتان را باز کنند و باعث توســعه منطقه شــوند. رئیس 
جمهورر بیان کرد: مردم باید احساس کنند که مجاهدانه در 

راستای ایجاد اشتغال در سطح استان کار می شود.
وی خواســتار تداوم طرح های بــزرگ تا حصول نتیجه 
قطعی شد و افزود: طراحی قوی و برنامه خوب می خواهیم 
ولی مهمترین بخش هر کار انگیزه و مدیریت جهادی است.
رئیسی رفع مشکل آب آشامیدنی را یکی از خواسته های 
مردم خوزستان دانســت و اظهارداشت: همه کشور مدیون 
خوزستان است چون روزهای سختی را در مقابل ستمگران 

و صدامیان در جنگ تحمیلی سپری کرد.
به گزارش ایرنا، طرح آبرســانی غدیر در خوزســتان که 
بزرگترین طرح آبرســانی کشور است جمعه ۱۱ شهریور با 

حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
عملیات اجرایی طرح انتقال آب غدیر خوزستان توسط 
مجموعه ســازمان آب و برق خوزستان و در راستای تحقق 
وعده رئیس جمهور به مردم خوزستان مبنی بر رفع مشکل 
آب شــرب ۲۶ شهر و یک هزار و ۶۰۰ روستا از مهر ۱۴۰۰ 

آغاز شد.
برای اجرای این طرح در ابتدا یک بازه زمانی ســه ساله 
تعریف شــد اما با تالش  انجام شده طرح میان مدت آن در 
کمتر از یکسال محقق شده و اکنون در آستانه بهره برداری 

قرار گرفته است.
این طرح بزرگ برای افق ۲۵ ساله و تامین آب با دبی ۲۰ 
متر مکعب بر ثانیه تعریف شده که با کار جهادی در سازمان 
آب و برق خوزستان، این دبی که قرار بود در ۲۵ سال آینده 

تامین شود از هم اکنون تامین شده است.
با اجرای طرح آبرســانی غدیــر، افزایش ۱۰۰ درصدی 
کمی و ۵۰ درصد کیفی آب در ۲۶ شهر و یک هزار و ۶۰۰ 

روستای خوزستان رخ خواهد داد.

رئیس جمهور در آیین بهره برداری از طرح غدیر:

 نیازمند حرکتی جهشی و جهادی برای رفع مشکالت کشور هستیم

وزیر کشور گفت: با اقدامات جهادی استاندار و مسووالن 
همدان و وزیر نیرو، فاز نخست طرح آبرسانی به همدان تا ۲ 

هفته دیگر به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایرنا، احمد وحیدی شــامگاه پنج شــنبه در 
پانزدهمین نشست اعضای شورای آب استان همدان افزود: 
باید با تهیه یک نقشه دقیق از شرایط موجود، وضعیت شبکه 

آبرسانی محالت و نقطه به نطقه شهر همدان بررسی شود.
وی اظهار داشــت: کارهای انجام شده برای تکمیل خط 
انتقال آبرســانی به همدان در طول ســه ماه گذشته بسیار 

ارزشمند است و جای قدردانی دارد.
وحیدی با اشاره به اینکه شهر همدان با بحران آب مواجه 
است، تصریح کرد: اضافه شدن چاه های کشاورزی، حفر چند 
حلقه چاه در منطقه آق حصار و شناسایی عرصه های مختلف 
برای حفر چاه جدید، اقدامات خوبی برای گذر از این بحران 

است.
وی خاطرنشــان کرد: از همه عزیزانی که ۲۴ ســاعته با 
تالش شــبانه روزی و کار جهادی منابع آب موجود را رصد 
کردند تا مردم با کمترین مشــکل بحران را ســپری کنند، 

قدردانی می کنیم.
وزیر کشــور تاکید کرد: برای کاهش مشــکالت مردم 
شهر، پیشنهاد شد تعداد چاه ها افزایش یابد، تعداد آب های 
بسته بندی قابل قبول باشد و اگر نیاز است تعداد تانکرهای 

آبرسانی بیشتر شود.
وی ادامــه داد: به منظور بهره بــرداری به موقع، تامین 
تجهیزات و وسایل مورد نیاز تکمیل خط انتقال آبرسانی از 

سد )تالوار( به همدان بسیار مهم است .
وحیدی با اشــاره بــه اینکه زمان بازگشــایی مدارس و 
دانشگاه نزدیک اســت، افزود: تا مهرماه و باز شدن مدارس 

و دانشگاه ها باید مشکل آب همدان حل شود.

وی با اشــاره به اینکه باغداران روستاهای باالدست سد 
اکباتان باید قانع شــوند و منابع آبی را در اختیار شبکه آب 
آشامیدنی قرار دهند، تاکید کرد: تامین آب آشامیدنی یک 
الزام است و ما نمی توانیم نســبت به تامین آب آشامیدنی 

کوتاهی کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: باید با تشــویق و ارائه راهکارهای 
حمایتی، باغــداران را مجاب کنیم و نگذاریم شــرایط آب 

همدان از این سخت تر شود.
وی با اشاره به اینکه ما باید یک گام به جلو حرکت کنیم 
تا مشکالت برطرف شود، گفت: بر اساس بررسی های جهاد 
کشاورزی درختان گردو در شهریورماه نیازی آنچنانی به آب 
ندارند و روســتاییان باال دست ســد اکباتان نگران نباشند، 
سهمیه آب را در اختیار شبکه آبرسانی قرار دهند و اگر دچار 

خسارت هم شدند خسارت آن ها پرداخت می شود.
وحیدی با تاکید بر اینکه خسارت احتمالی باغداران گردو 
را برعهده می گیریم، اظهار داشــت: آب های باال دست سد 
اکباتان ۲۵۰ لیتر در ثانیه آب تامین و کمک مناســبی در 

کاهش مشکالت دارد.
وی با بیان اینکه کشــت دوم محصوالت کشــاورزی در 
استان همدان ممنوع است، تصریح کرد: چاه های غیرمجاز 
در مناطق نزدیک خط آبرسانی، شناسایی و از ظرفیت آن ها 

برای تامین آب همدان استفاده شود.
وزیر کشــور با تاکید بر اینکه همه باید در حفظ آرامش 
مردم کمک کنیم، گفت: رسانه ها و در راس آن صدا وسیما 
با اطالع رسانی در رابطه با نقش مشارکت اجتماعی، جنبشی 

را برای کمک همه جانبه مردم راه اندازی کنند.
وی با اشــاره به اینکه نذر آب برای مردم و کشــاورزان 
تبیین شود، افزود: در آستانه اربعین حسینی هستیم و همه 
مردم باید با این نگاه، به حل مشــکالت آب همدان کمک 

کنند و یکــی از بخش های مهم تلویزیون باید به این حوزه 
اختصاص یابد. وحیدی گفت: در بازدیدی از طرح آبرسانی به 
همدان داشتیم از محل سد، مسیر انتقال لوله، گذرگاه فرعی 

و مسیر اضطراری بازدید به عمل آمد.
وی ادامه داد: کارهای به خوبی و سرعت در حال پیشرفت 
اســت؛ با توجه به سختی زمین و مسیر لوله گذاری، کار به 

صورت جهادی و شبانه روزی در حال انجام است.
وزیر کشــور با بیان اینکه پیش بینی می شود کار انتقال 
آب از ســد)تالوار( تا ۲ هفته آینده به پایان برســد، افزود: 
گــذرگاه انتقال آب این طرح نیز تا روزهای آینده تکمیل و 

بهره برداری می شود.
وی اظهار داشــت: پیشرفت کار این پروژه به سطح قابل 
قبولی رســیده و تالش های اســتاندار جهادی و مسووالن 
همدان، وزیر نیرو و همه عزیزانی ستودنی است و از اقدامات 

آن ها قدردانی می کنیم.
وحیدی تصریح کرد: مهم این اســت همه ۲۴ ساعته و 
شبانه روز موضوع  را پیگیری می کنند تا مردم عزیز و شریف 

همدان هر چه سریعتر مشکالتشان حل شود.
وی با اشــاره به اینکه با بهره برداری از طرح آبرسانی به 
همدان مشــکالت برطرف می شــود، افزود: منابع آب از هر 
نقطه ای که ممکن اســت، جمع آوری و به شبکه آبرسانی 

شهر همدان افزوده می شود.
وی گفت: با مدیریت جهادی در استان مشکالت برطرف 

و پایداری شبکه آبرسانی برقرار می شود.
به گزارش ایرنا، در پی کاهش جدی بارش ها و خشکسالی 
ناشــی از آن، ذخیره آب سدهای استان همدان به ویژه سد 
اکباتان به عنوان منبع اصلی تامین آب شهر همدان بسیار 
کاهش یافته اســت.همین امر در روزهای اخیر موجب بروز 
مشــکل و تنش آبی در شــهر همدان و اعمال زمان بندی 

قطع شــبکه در شهر شده اســت. در این مدت »علی اکبر 
محرابیان« وزیر نیرو ۲ بار به صورت سرزده به همدان سفر 
کرده است و در جریان این سفرها در بازدید از طرح آبرسانی 
به همدان و همچنین بررسی روند مسایل و مشکالت مرتبط 
با خشکسالی و تنش آبی این استان با اشاره به تالش جدی 
دولت برای رفع مشــکل تنش آبی ناشــی از خشکسالی از 
جمله در استان همدان گفت: شمارش معکوس برای افتتاح 
ابرپروژه آبرســانی به همدان آغاز شــده و مرحله اول طرح 
آبرسانی به همدان ظرف دو تا سه هفته آینده به بهره برداری 

می رسد.
طرح آبرســانی به همدان با خط انتقــال به طول ۱۴۰ 
کیلومتر از مصوبات سفر رهبر معظم انقالب اسالمی در سال 
۱۳۸۳ به اســتان همدان است که با اجرای این طرح تامین 
آب بلند مدت شــهر همدان و شهرها و روستاهای مسیر در 

دستور کار قرار دارد.
عملیات اجرایی این طرح از ســال ۱۳۸۶ آغاز شده ولی 
در ســال های گذشــته به کندی پیش می رفت و به نوعی 
متوقف شده بود که از سال گذشته و با روی کار آمدن دولت 
سیزدهم موضوع تامین آب آشامیدنی شهر همدان با پیگیری 
شبانه روزی استاندار همدان در اولویت کاری وزارت نیرو قرار 
گرفت و با پیگیری های ویژه و تزریق اعتبارات مناسب، این 
پروژه از حالت توقف کامل خارج و وارد پیشرفت در اجرای 
کار شد و فعالیت کارگاه ها از سر گرفته شد و مرحله اول آن 

برای آبرسانی به شهر همدان رو به اتمام است.
این طرح دارای ســه ایســتگاه پمپاژ به ارتفاع ۵۷۶ متر 
اســت که ایســتگاه شــماره یک و ۲ هر کدام ۲۲۰ متر و 
ایستگاه شــماره ســه ۱۳۶ متر طول پمپاژ دارد. میانگین 
بارش های استان همدان در سال جاری آب ۴۴ درصد نسبت 

به بلند مدت کاهش یافته است.

فرمانده نیــروی پدافند هوایی ارتش گفت: 
جمهوری اسالمی ایران به دنبال صلح و دوستی 
پایدار در منطقه و جهان است و  پدافند هوایی 
ارتش همواره در راستای مقابله با انواع تهدیدات 
در زمینه علوم پدافندی لحظه به لحظه در حال 

رشد و نقش آفرینی است.
به گــزارش ایرنا از روابــط عمومی ارتش، 
امیرسرتیپ علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی 
پدافند هوایــی ارتش، در دیدار با وابســتگان 
نظامی خارجی مقیم جمهوری اســالمی ایران 
تعامل ســازنده، اثرگذار، مثمر ثمر و همچنین 
تبادل دانش با کشورهای دوست و هم پیمان را 

در تمامی سطوح امری الزم و ضروری دانست و 
گفت: امروز نیروی پدافند هوایی ارتش با تکیه 
بر دانش بومی، خالقیت، نوآوری، تعهد و نیروی 
انسانی با ذکاوت و هوشیار توانسته است با عبور 
از تمامی تحریم هــا و محدودیت ها به قدرتی 

مثال زدنی در سطح منطقه تبدیل شود.
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران به دنبال 
صلح و دوستی پایدار در منطقه و جهان است 

و پدافند هوایی ارتش همواره در راستای مقابله 
با انواع تهدیدات در زمینه علوم پدافندی لحظه 

به لحظه در حال رشد و نقش آفرینی است.
امیر سرتیپ صباحی فرد خطاب به وابستگان 
نظامی خارجی مقیم تهران با اشاره به برگزاری 
و بازدید از نمایشــگاه توانمندی نیروی پدافند 
هوایی در زمینه علوم پدافندی، اعم از راداری، 
موشکی، جنگالی وسایبری در دانشگاه پدافند 

هوایی خاتم االنبیا)ص(، اظهار داشت: شما تنها 
گوشه ای از اقتدار و صالبت نیروی پدافند هوایی 
را در دفاع از ایران اسالمی مشاهده کردید که 
ماحصــل انســجام، یکپارچگی و هــم افزایی 
نیروهای مسلح ایران در کنار نبوغ، خالقیت و 

وطن پرستی جوانان این مرز و بوم است.
وی با برشمردن برخی از دستاوردهای نوین 
نیروی پدافند در زمینه ســامانه های راداری و 

موشکی، تاکید کرد: پدافند هوایی ارتش با در 
اختیار داشتن به روز ترین تجهیزات که در لبه 
فنآوری روز دنیا اســت هزاران کیلومتر فراتر از 
مرزهــا را رصد می کند و در صورت ورود بدون 
مجوز هرگونه پرنده ای اقدامی قاطع و پشیمان 

کننده انجام می دهد.
امیرسرتیپ صباحی فرد، خاطر نشان کرد: 
در زمینه تجهیزات پدافندی به هیچ کشــوری 
وابستگی نداریم و به درجه ای از رشد و بالندگی 
رســیده ایم که در جهت تبادل دانش، تعامل 
و صلح و دوســتی پایدار تجهیــزات هم صادر 

می کنیم.

رئیس مرکز بررسی های اســتراتژیک ریاست جمهوری 
با بیان اینکه در گذشــته فقدان نیروی انســانی توانمند و 
کارآمد در برخی بخش های کشور پر رنگ بوده، گفت: امروز 
نیازمند تربیت افراد متخصص با درجه اســتاندارد مدیریتی 
در تراز انقالب اسالمی  هستیم. به گزارش گروه سیاسی ایرنا، 
محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاســت جمهوری در آئین افتتاحیــه دوره های حکمرانی 
دانشگاه تهران با اشاره به اینکه داشتن ساختار و نهاد خوب از 
الزامات حکمرانی است، گفت: همه صاحبنظران متفق القول 
معتقدند در یک نظام حکمرانی، اگر نیروی انسانی کارآمد، 
توانمند و متخصص وجود نداشته باشد قطعا آن نظام، نظام 
کارآمدی نخواهد شــد.رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاســت جمهوری گفت: در دوران پــس از پیروزی انقالب 
اســالمی اگرچه زحمات زیادی برای تربیت نیروی انسانی 
کشــیده شــد، اما در طول این دوران افرادی را در مناصب 
مختلف مدیریتی و ســطوح کارشناســی داشته ایم که یا با 
آزمون و خطا به تجربه رسیدند یا دانش خودشان باعث شد 
تا در نهایت صاحب تجربه شوند؛ از سویی دیگر افرادی هم 
بودند که سعی داشتند در مسیر راه، تجربه کسب کنند و چه  

بسا با این رویه کشور را با بحران هایی نیز روبرو کردند. وی 
افزود: اگر در بخشی مشکل و چالشی وجود داشت مشاهده 
می کردیم که نیروی انســانی توانمند و کارآمد در آن بخش  

حضور نداشت و این مسئله برای کشور آسیب زا شده بود.
خیاطیان تصریح کرد: اگرچه تاکنون دستاوردهای خوبی 
در زمینه تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص در کشور 
حاصل شــده اما به رغم این دستاوردها همچنان نیازمندی  

برخی از حوزه ها در تربیت نیروی انسانی باال است.
رئیس مرکز بررسی های اســتراتژیک ریاست جمهوری 
با اشــاره به تکثر نخبگان در کشــور و ضرورت بهره گیری 
حداکثری از ظرفیت هــا و توانمندی های آنها، گفت: امروز 
نخبگان فراوانی در کشــور تربیت شــده اند، امــا آیا از این 
ظرفیت در حوزه های مدیریتی به نحو احسن استفاده شده 
است و آیا زمینه ابراز توانمندی برای نخبگان فراهم است؟ 
آیا نخبگان ما امروز آنقدر تجربه و مهارت کسب کرده اند که 

بتوانند سازمان یا موضوعی را حکمرانی و مدیریت کنند؟
وی تصریح کرد: هرچند در حال حاضر ظرفیت هایی برای 
بکارگیری نخبگان در حوزه های مدیریتی به وجود آمده است 
اما هنوز در این موضوع با چالش هایی مواجهیم. باید تالش 
کنیم افرادی دارای تخصص با درجه استاندارد مدیریتی در 

تراز انقالب اسالمی تربیت و از آنها استفاده کنیم. 
خیاطیان در ادامه با اشاره به افتتاح دوره های حکمرانی 
در دانشگاه تهران اظهار کرد: به نظر بنده، این دوره از آموزش 
حکمرانی که در دانشگاه تهران با حمایت مرکز بررسی های 
اســتراتژیک و اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی اسما 

دنبال می شود باید به موضوعات راهبردی کشور بپردازد.
وی با بیان اینکه برگزاری این دوره های حکمرانی بسیار 
حائز اهمیت اســت و باید آن را بــه فال نیک گرفت، اظهار 
امیدواری کرد که برگزاری چنین دوره هایی بیش از گذشته 
در کشــور مورد توجه قرار گیرد. رئیس مرکز بررســی های 

استراتژیک ریاست جمهوری در ادامه خطاب به دانشجویان 
دوره آموزش حکمرانی که در جلسه حاضر بودند، گفت: به 
این دوره آموزشی صرف اینکه در آن شرکت و گواهینامه ای 
با تایید دانشگاه می گیرید که می تواند رزومه ای برای آینده 
شــغلی تان باشد نگاه نکنید، بلکه در نظر داشته باشید شما 
به عنوان یک فرد متخصص، متعهد، کارآمد و انشااهلل مدیر 
در جمهوری اسالمی  تربیت می شوید. خیاطیان ادامه داد: از 
ظرفیت و ابزارهای آموزشی این دوره استفاده کنید. اساتید 
صاحب نام و صاحب تجربه ای که در این دوره آموزشی حضور 
دارند به شــما کمک می کنند مسئله شناسی و دانش خود 
را تقویت کنید. رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
جمهوری در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد که این 
دوره حکمرانی برای سایر بخش های کشور الگو باشد و سایر 

نهادها نیز این مسیر را دنبال کرده و آن را توسعه دهند.
گفتنی است دانشکده میان رشته ای حکمرانی، آبان سال 
۱۴۰۰ در پی امضای تفاهم نامه همکاری ســه جانبه میان 
مرکز بررسی های استراتژیک ریاســت  جمهوری، دانشگاه 
تهران و اندیشــکده سیاســت پژوهی منابع انســانی اسماء 

راه اندازی شد.

وزیر کشور اعالم کرد

بهره برداری از فاز نخست طرح آبرسانی به همدان تا ۲ هفته دیگر 

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش:

برای تجهیزات پدافندی به هیچ کشوری وابستگی نداریم

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری:

داشتن ساختارهای خوب از الزامات حکمرانی است

بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه پیشرفت های 
طراحی هواپیما

رئیس جمهور از نمایشگاه پیشرفت های طراحی هواپیما و جت مسافربری 
۷۲ نفره که اتحاد دانش بنیان ها به محوریت دانشــگاه امیرکبیر و با حضور 

دیگر دانشگاه های کشور برگزار کرده اند، بازدید کرد.
به گزارش ایرنا، نشست رؤسای دانشــگاه ها، پژوهشگاه ها و بوستان های 
علم و فناوری سراسر کشور پنجشنبه در محل دانشگاه امیر کبیر برگزار شد.
در این نشست که باحضور رئیس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
رؤســای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و بوستان های علم و فناوری سراسر کشور 
برگزار شد، چند تن از رؤسا در حضور آقای رئیسی به بیان مسائل، مشکالت 
و دیدگاه های خود پرداختند. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی پیش از حضور در 
این نشســت با رئیس و مسئوالن دانشگاه امیر کبیر، نشست یک ساعته ای 
داشــت. همچنین، وی در حاشــیه این نشست از نمایشــگاه پیشرفت های 
طراحــی هواپیما و جت مســافربری ۷۲ نفره بازدید کرد. رئیس دانشــگاه 
صنعتی امیرکبیر تیر ماه امســال اعالم کرد: فاز طراحی مفهومی هواپیمای 
جت ۷۲ نفره به اتمام رسیده و اکنون در مرحله انجام تست های اولیه مدل 
تونل باد هواپیما در این دانشــگاه هستیم.  سید حسن قدسی پور گفته بود 
با اتکا به تجربه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در طرح کالن توسعه فناوری های 
کلیدی هواپیمای مســافری ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفره، این دانشــگاه از چهار سال 
پیش فرآیند طراحی هواپیمای جت ۷۲ نفره را با مشــارکت شــرکت های 
دانش بنیان آغاز کرد و اکنون در مرحله انجام تست های اولیه مدل تونل باد 
هواپیما قرار دارد.  وی با بیان اینکه باید کشور را به فناوری های استراتزیک 
مجهز کرد، تاکید کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر این اطمینان را می دهد که 

همه ظرفیت های دانشگاه را در خدمت این پروژه ملی قرار دهد.  

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی:
هیچ برنامه رسمی برای افزایش قیمت بنزین 

وجود ندارد
یک عضو هیات رئیسه کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: 
اقدام دولت برای کاهش میزان سوخت آزاد موجود در کارت ها نمی تواند در 
مبارزه با قاچاق سوخت موثر باشد. عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت وگو 
با ایســنا، با اشــاره به طرح جدید دولت در خصوص کاهش میزان سوخت 
آزاد در کارت ها بیان کرد: مطالبی که این روزها برای افزایش قیمت بنزین، 
به دنبال این طرح مطرح می شــود صرفا گمانه زنی و یا نظرات افراد است و 

تاکنون هیچ برنامه رسمی برای افزایش قیمت بنزین وجود نداشته است.
وی در ادامــه اظهار کرد: علی رغــم اینکه عده ای معتقدند که با اجرای 
طرح کاهش سهمیه آزاد ســوخت کارت ها می توان جلوی قاچاق بنزین را 
گرفت، ولی بنده با توجه به شناختی که از سیستم حمل و نقل دارم معتقدم 
که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ما اگر به دنبال جلوگیری از قاچاق ســوخت 
هستیم باید اصل برنامه پیمایش و ســامانه هوشمند مربوط به باربری ها و 
راهداری را کنترل کنیم. نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از قاچاق ســوخت، نیازمند طرح هوشمند 
هســتیم، گفت: این طرحی که اجرا شــده است یک مسکن جزئی است اما 

اصل درد در جای دیگری است که باید درمان شود.

معرفی غیر رسمی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی 
تعاون به مجلس

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: دولت به صورت 
غیر رسمی زاهدی وفا را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار، رفاه اجتماعی 
به مجلس معرفی کرد. حســین محمدیــاری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی 
ایرنا از معرفی غیر رسمی محمدهادی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی 
تعــاون، کار، رفاه اجتماعی به مجلس خبر داد. عضو کمیســیون اجتماعی 
مجلس اظهار داشت: بر این اساس، نامه  معرفی رسمی زاهدی وفا به صحن 
علنی مجلس بعد از سرکشی دو هفته ای وکالی ملت به حوزه های انتخابیه از 
سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد. به گزارش ایرنا،پیش از این حجت 
اهلل عبدالملکی به عنوان وزیر کار فعالیت داشت که با پذیرش استعفای وی 
از ســوی رئیس جمهور، محمدهادی زاهدی وفا به سمت سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد. زاهدی وفا نیز از خرداد ماه تا کنون 

تصدی وزارت کار را به عنوان سرپرست برعهده داشته است.

مخبر:
مرکز جامع ژنتیک نور 

به مکانی مقدس تبدیل شده است
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تالش های مقدس متخصصان مرکز 
جامع ژنتیک نور در تعیین هویت پیکر شــهدای هشــت سال دفاع مقدس 
و مدافع حرم، گفت: اقدامات و دســتاوردهای دانشــمندان، این مرکز را به 
یک مکان مقدس تبدیل کرده اســت. به گــزارش ایرنا، محمد مخبر صبح 
پنجشــنبه در بازدید از مرکز جامع ژنتیک نور گفــت: علم ژنتیک یکی از 
موضوعات مهم در آینده مباحث پزشکی، درمانی و دارویی است و این مرکز 
توانســته با تالش های شبانه روزی متخصصان و مجاهدان خود برگ زرینی 

در تاریخ علم پزشکی کشور رقم بزند.  
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ایام ۸ سال دفاع مقدس خاطرنشان 
کرد: با وجود امکانات بســیار زیاد دشــمنان، اما رزمندگان ما توانستند با 
دینداری و اتــکا به خداوند در برابر رژیم مجهز بعثی پیروز شــوند لذا اگر 
آینده علم ژنتیک به دســت مجاهدان بیفتد، قطعا کاربری و اقتدار دیگری 
بــه همراه خواهد داشــت.   مخبر تصریح کرد: دشــمنان ملت تا زمانی که 
بــه قدرت و اقتدار ایران آگاه نشــوند از هیچ توطئه و اقدامی علیه کشــور 
فروگــذار نخواهند کرد.  وی در ابتدای ســخنان خود به تالش های مقدس 
متخصصان مرکز جامع ژنتیک نور در تعیین هویت پیکر شــهدای هشــت 
سال دفاع مقدس و مدافع حرم اشاره و تاکید کرد: اقدامات و دستاوردهای 
دانشــمندان، این مرکز را به یک مکان مقدس تبدیل کرده اســت و قطعا 
توفیقات و عزم راســخ مجاهدان و فعاالن مرکــز جامع ژنتیک نور لطفی از 
جانب پروردگار و از برکت خون پاک شهدا است.  معاون اول رئیس جمهور 
با اشــاره به فضای معنوی مرکز جامع ژنتیک نور به دلیل حضور پیکرهای 
شهدا و تشخیص هویت پیکر مطهر آنان گفت: حضور در این مرکز به نوعی 
توسل به روح شهدایی است که پاکترین، مقدس ترین و مقرب ترین انسان ها 

در پیشگاه پروردگار متعال هستند.  

اخبار کوتاه

رئیس کمیســیون صنایــع و معادن مجلس شــورای 
اســالمی گفت: این کمیسیون برای نسخ و تنقیح برخی از 
قوانین برنامه دارد که در فاز نخســت این طرح ۲۴۵ ماده 

قانونی موجود در این بخش را حذف خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایرنــا، مصطفی طاهری روز جمعه 
در نشست با فعاالن صنعتی استان بوشهر اظهار کرد: این 
طرح به چند دلیل اجرا می شــود که استفاده کم از برخی 
قوانیــن و وجود قانون هایی که پس از آن قانون دیگری در 

آن زمینه وضع شده، از مهمترین آنهاهستند.

وی بیان کرد: با وجود چنین قوانینی دست مجریان باز 
است تا با هر فردی به سلیقه خود برخورد کند که با حذف 

آن از اعمال قانون سلیقه ای نیز جلوگیری می شود.
طاهری ادامه داد: از هشــت تا ۱۰ ســال گذشــته که 
شعارهای سال رهبر معظم انقالب معطوف به اقتصاد بوده 
است، قوانینی برای تحقق این شعارها وضع شده و اکنون 
نیز در این زمینه هفت قانون پایه و مادر وضع شــده است 
که از جمله آنها می توان به قانون تسهیل تولید اشاره کرد.
وی افزود: در این راستا از دیوان محاسبات خواسته شد 
تا میزان اجرای قوانین مرتبط با شــعارهای سال ها را رصد 

کند که در پایان مشخص شد تنها ۳۵ درصد از این قوانین 
اجرایی شده است.

طاهری اظهار کــرد: از ۶۵ درصد قوانین اجرا نشــده 
)مرتبط با شعارهای سال های اخیر( ۹۰ درصد آنها بخاطر 
تــرک فعل بوده که با نظارت بر این قوانین پایه ای ســعی 
می شود از فعاالن حوزه تولید به نحو مطلوبی حمایت شود.

وی گفت: مجلــس و دولت باید در راســتای حمایت 
از تولید و صادرات از اعمال بخشــنامه های خلق الســاعه 
اجتناب کنند چراکه این خطر برای اقتصاد کشور محسوب 

می شود.

طاهری ادامه داد: یکی از مشــکالت ســرمایه گذاران 
داخلی و خارجی کشور پیش بینی ناپذیر بودن بخش های 
اقتصادی اســت که باید ثبات و امنیت سرمایه گذاری به 

این عرصه بازگردد.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گوش شــنوا برای شنیدن مشکالت و تالش برای حل آنها 
دارد، گفت: در کمیســیون صنایع و معادن مجلس اکنون 
۲۶ اندیشــکده فعال هستند تا انجام کارها در بخش هایی 
مانند خودرو، پتروشیمی و دریا همراه با نظرات اتاق فکری 

قوی و تولید گزارش و محتوای مناسب باشد.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس:

 کمیسیون صنایع مجلس ۲۴۵ ماده قانونی مربوط به این بخش را حذف می کند

پاسدار حفظ حرمت و کرامت انسانی
ادامه از صفحه 1

گامی به ســوی عدالت، فلســفه  حقوق، نظریه  های عمومی حقوق، کلیات 
حقوق، آزادی اندیشه و بیان که به سفارش سازمان ملل متحد در مورد آزادی 

اندیشه و بیان نوشته شد نمونه ای از آثار ماندگار اوست.
او رسیدن به آرزو را در حکم توقف می داند و می گوید وقتی میکالنژ مجسمه  
پتیا را ســاخت که بسیار در کلیســا مورد توجه بود گریه می کرد. وقتی از او 
پرســیدند چرا گریه می کنی گفت برای اینکه این پایان کار من است چون از 

این کار خوشم آمده. 
این گفته  کاتوزیان نشــان می دهد که تالش او برای نگه داشــتن روحیه  

نارضایتی از خود، سازنده  ابتکارات علمی حقوقی او بوده است.
وی بزرگترین معضل نظام حقوقی را این می دانســت که حقوق دانان فکر 
می کنند که همه چیز در قانون باید گفته شود در حالی که حقوق غیر از قانون 
اســت و قانون بخشی از حقوق رسمی اســت که وضع می شود و دلیل عقب 

افتادگی ما را چسبندگی بیش از اندازه  جامعه به قانون می داند.
شــادروان کاتوزیان فلســفه و هدف علم حقوق را اجــرای کامل عدالت و 
مسئولیت و دوری از ظلم و بی عدالتی می  داند و می گوید: انقالب مشروطیت در 
واقع قیامی برای دموکراسی نبود بلکه حکومت عادل می خواستند و عدالتخانه.
جمله  زیر به خوبی خصلت های علمیـ  انســانیـ  فرهنگیـ  اجتماعی و ... 
او را نشــان می دهد: »آنچه که به هنگام یادآوری خاطره ها و مرور بر کارنامه  
گذشته موجب خشنودی ام می شود نکاتی است که در آنها انگیزه  اصلی حفظ 
حرمت و کرامت انســانی بوده و مواردی که توانسته ام اصول حقوق را بر پای 
عدالت و ندای وجدان بریزم و پاسدار اخالق و عدالت باشم...« و امروز همزمان 

با سالگرد فقدان این چهره ملی است. روانش شاد.

یادداشت
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تدارک نشست سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه
ســیدعباس موسوی سفیر جمهوری اسالمی ایران در جمهوری آذربایجان 
پیــش از ظهر دیروز )جمعه( با شــاهین مصطفی یف معاون نخســت وزیر و 
رئیس آذربایجانی کمیسیون مشترک اقتصادی با ایران، دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش ایسنا، در این دیدار در خصوص آخرین تحوالت روابط اقتصادی 
و تجاری دو کشــور و افزایش ۲۲ درصدی آن در ســال جــاری، پروژه های 
مشترک بویژه در حوزه حمل و نقل و نیز نشست هفته آینده ایران، جمهوری 
آذربایجــان و روســیه در خصوص کریدورهای حمل و نقــل منطقه ای بویژه 
کریدور شمال - جنوب و راه آهن رشت - آستارا که در باکو برگزار می شود، 

رایزنی و تبادل نظر کرد.

ویژه

امیرعبداللهیان در نشست هم اندیشی با اعضای مجمع عمومی 
مجمع جهانی اهل بیت )ع( تاکید کرد

اتحاد جریان های اسالمی، ضرورتی انکار ناپذیر
شــامگاه پنج شنبه دهم شهریور ماه ۱۴۰۱، نشست هم اندیشی وزیر امور 
خارجه و اعضای مجمع عمومی و اندیشــمندان و مهمانان از ۱۱۸ کشــور با 
حضور حضرت آیت اهلل رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( در وزارت 
امور خارجه برگزار شــد. در این نشست آخرین وضعیت ظرفیت ها و چالش 

های جهان اسالم مورد بررسی قرار گرفت. 
در ابتدای جلســه، آیت اهلل رمضانی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت)ع( 
ضمن قدردانی از همکاری دســتگاه دیپلماسی کشــور در تقویت فعالیتهای 
مجمع جهانی اهل بیت )ع(، استمرار تالش فکری، علمی و فرهنگی در معرفی 
ســیره عملی و حیات سیاســی اهل بیت )ع( به جامعه بشــری و مخاطبین 

جهانی را از جمله فعالیتهای مجمع جهانی اهل بیت )ع( دانست.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان نیز در این نشست، 
زمینه ســازی برای هم اندیشی علما و پژوهشگران مسلمان در سرتاسر جهان 
را از دســت آوردهای ارزشمند هفتمین اجالس مجمع عمومی مجمع جهانی 

اهل بیت) ع( خواند.
وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین جایگاه برجسته و اثرگذار مقام معظم 
رهبری در بین اندیشــمندان و تحلیلگران جهانی، بینش و گفتمان حکیمانه، 
منطقی و بــه روز مقام معظم رهبری در عرصه های مختلف را از افتخارات و 

سرمایه های ارزشمند جهان اسالم و مسلمانان جهان خواند.
 امیرعبداللهیان در ادامه، ضمن اشــاره به تالشهای دشمنان جهت ایجاد 
تفرقه بین جهان اســالم و ارائه تصویری نادرســت و خشــونت آمیز از چهره 
اســالم، بر ضرورت اتحاد جریانهای اســالمی و جلوگیری از هر گونه انشقاق 
و همچنین ضرورت جهاد تبیین به منظور معرفی اســالم ناب محمدی )ص( 

تاکید کرد.
رئیس دســتگاه دیپلماسی کشــورمان ایجاد اجماع جهانی علیه خشونت، 
تمرکز بر گفتمان صلح و عدالت اســالمی و افشای ابعاد ساختگی و متعارض 

حقوق بشر غربی را ضرورتی انکارناپذیر در جهاد تبیین خواند.
امیرعبداللهیان رویکــرد، گفتمان و عملکرد سیاســت خارجی جمهوری 
اســالمی ایران را بر مبنای عزت مداری، اســتقالل و صلح دوستی خواند و بر 

تداوم  مسیر استقالل سیاسی و عزت ملی تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در پایان ضمن اشــاره به فرصت ها و چالش 
های جهان اسالم، دیدگاه های جمهوری اسالمی ایران در مورد وضعیت یمن، 
سوریه، بحرین، لیبی، افغانستان، لبنان و اوکراین و همچنین آخرین وضعیت 

مذاکرات رفع تحریم ها را تشریح نمود.
گفتنــی اســت در این مراســم، چهــار تن از علمــا و فعاالن شــرکت 
کننــده در هفتمیــن اجــالس مجمــع عمومی مجمــع جهانــی اهل بیت 
 )ع( از کشــورهای ترکیــه، لبنــان، انگلیــس و افغانســتان طی ســخنانی، 

دیدگاه های خود را بیان کردند.

نیویورک تایمز بررسی کرد
تاثیر توافق احتمالی با ایران بر بازار انرژی

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داد دستیابی به توافق احتمالی با 
ایران به این معنی خواهد بود که آمریکا تحریم های شدید علیه صادرات نفت 
و گاز ایران را لغو می کند اما شاید برای جلوگیری از یک زمستان سخت، دیر 
شده باشد. این رسانه آمریکایی در تحلیلی نوشت: حتی اگر همین فردا توافق 
حاصل شود اجرای آن پیچیده و نیازمند گذراندن چندین مرحله خواهد بود. 

و احتماال تا رفع تحریم های ایران چندین ماه به طول خواهد انجامید.
در این گزارش آمده اســت، به اعتقاد کارشناســان احیای برجام شاید در 
کوتــاه مدت از لحاظ روانی به نفع بازار انرژی خواهد بود اما وقت برای عرضه 

نفت برای آرام کردن بازرهای جهان در زمستان دیر شده است.
مشکل واقعی کشورهای اروپایی نه نفت بلکه گاز است. روسیه گاز طبیعی 
اش را به روی آنها بســته اســت و اروپا تالش می کند کمبود گاز را از جایی 
دیگر جبران کنــد. اگر چه ایران میلیاردها متر مکعــب گاز طبیعی دارد اما 
حجم بیشــتر آن در داخل استفاده می شــود.به گفت ژاکوب فانک کرکگارد، 
اقتصاددان صندوق مارشــال آلمان، اروپا به گاز نیاز دارد ولی هیچ راهی برای 

رساندن آن از ایران تا زمستان امسال وجود ندارد.
با وجود اینکه کشــورهای اروپایی به دنبال منابع انرژی جایگزین هستند، 
مقامات غربی می گویند برنامه زمان آنها برای دســتیابی به توافق هسته ای با 
ایران تحت تأثیر موضوع انرژی قرار نگرفته اســت. به باور آنان قیمت نفت از 

اوج خود در تابستان امسال به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
به گفته کارشناســان حوزه انرژی، عرضه نفت ایران می تواند به پایین نگه 
داشتن قیمت های نفت کمک کند. برخی بر این باورند که ایران توانایی صادر 
کردن بیش از دو میلیون بشــکه نفت در روز را دارد و در صورت معافیت های 
ســریع پس از احیای برجام، با عرضه نفت ایران بــازار کمی آرامش به خود 
خواهــد دید. از ســوی دیگر، تحریم تنها مشــکل برای عرضه بیشــتر نفت 
نیســت. به گفته کارشناسان انرژی زیرســاخت های صادراتی ضعیف و نبود 
پاالیشــگاه های تولید گاز طبیعی مایع از موانع پیش رو است. عربستان رقیب 
دیرینه ایران نیز تلویحا گفته اســت در صورت عرضه نفت ایران تالش خواهد 
کرد تولیدش را برای اطمینان از افزایش قیمت کاهش دهد. یک کارشــناس 
اقتصادی بر این باور اســت چنانچه نفت ایران دوباره به بازارها عرضه شــود 

اوپک می تواند فوری تولید نفت را کاهش بدهد. 

فعالیت  مرز میلک - نیمروز در روزهای جمعه 
مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان تاکید کرد: 
بازگشــایی مرز میلک - نیمروز در روزهــای جمعه ، کریدور ترانزیتی منطقه 
را فعال تر می کند و بر گســترش روابط اقتصادی کشــور ایران و افغانستان 

تاثیرگذار خواهد بود.
محمد مهدی جوانمرد قصاب مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور 
در امور افغانستان در گفت و گو با ایسنا با اعالم بازگشایی مرز میلک-نیمروز 
در روز جمعه با ایجاد رویکرد جدید در هفته اخیر  و پیگیریهای انجام شــده 
از ســوی مقامات دو طرف تاکید کرد: این مرز از این هفته در روزهای جمعه 
نیز فعال می باشــد، پیش از این مشــکالتی در مرز میلک وجود داشــت اما 
خوشبختانه با رویکرد جدید در همکاری های افتصادی و پی گیری های دفتر 
ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان استاندار محترم سیستان و بلوچستان و 

مقامات والیت نیمروز  این مرز در روز جمعه نیز بازگشایی شد.
وی تصریــح کرد: خوشــبختانه مرز میلــک - زرنج ) از والیــات نیمروز 
افعانســتان( به تدریــج جایگاه خود را در مســیر کریــدور ترانزیتی ایران و 
افغانســتان به سمت آسیای میانه به دســت می آورد و از کریدورهای مهمی 

است که ایران تمایل به سرمایه گذاری در این منطقه دارد.
مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان خاطرنشان 
کرد : در نظر اســت تا مسیر چابهار - زرنج-آسیای میانه و حتی دستیابی به 
بازارهای روســیه و چین از طریق افغانســتان تقویت شود و ایران هم در این 
زمینه فعالیت بســیاری را آغاز کرده که مورد قبول تجار ایرانی و افغانستانی 

هم واقع شده است.
جوانمــرد قصاب همچنین بیان کرد : خوشــبختانه مقامات افغانســتان و 
والیت نیمروز به این نکته دست پیدا کرده اند که باید این منطقه برای سرمایه 
گذاری های گسترده اقتصادی فعال تر شود به همین منظور شاهد هستیم که 

با چنین رویکردی این مرز در روز جمعه نیز بازگشایی شد.

پولیتیک

اکونومیک

رویداد

گروه سیاسی - سید مجید حسینی: از 
زمانی که پیشنهاد اروپا برای احیای برجام مطرح 
شده است، مذاکرات غیرمستقیم اما حضوری در 
وین یا قطــر، تبدیل به مذاکرات کتبی شــده 
اســت. ۲5 مرداد ماه ایران به پیشنهاد اتحادیه 
اروپا پاسخ داد و آن را برای میانجی های اروپایی 
فرستاد، مرحله دوم ارسال پاسخ ایران به آمریکا 
و دریافت پاسخ آنها بود که در سوم شهریورماه 
صورت گرفت و حاال در روز پنح شــنبه گذشته 
ایران به پاســخ آمریکا، پاسخ داد. این رد و بدل 
شدن پاسخ ها اگرچه نوعی ادامه مذاکرات است 
و نمی توان به طور قاطــع گفت که چه اتفاقی 
در جریان است، اما با تحلیل های متفاوتی روبرو 
شده است.  جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا پیش از این، پاسخ اول ایران به اروپا 
و پاســخ آمریکا به آن را معقول توصیف کرده 
بــود و روند را مثبت و به ســمت احیای برجام 
پیش بین کرده بود، امــا در همان حال افراد و 
رســانه های مختلف گمانه زنی های متفاوتی در 
این خصوص داشــتند و بسته به منافعی که در 
نظر می گرفتند، این پاســخ ها را مثبت، منفی، 
امیدوار کننده یا ناامید کننده توصیف می کردند. 
در واقــع در کنار این پاســخ ها، این گونه اخبار 
و تحلیل ها نیز بخشــی از مذاکره و چانه زنی را 
تشکیل می داد. باال بردن انتظارات، تاثیر روانی بر 
طرف های مذاکرات یا افکار عمومی برای فشار بر 
طرفین و تغییر نگاه ها به متون رد و بدل شده، 
از جمله اهداف انتشار اخبار و تحلیل های جهت 

دار در این خصوص است.
با توجه به این موضــوع بهتر می توان درک 
کرد که اینک پس از ارسال سومین پاسخ )پاسخ 
ایران به پاســخ آمریکا( چرا ایــن همه تفاوت 
تحلیل در مورد آن وجود دارد و ســخنانی ضد 
و نقیض درباره آن گفته می شود. اولین خبر در 
این خصوص را  ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت 
امور خارجه داد که با انتشار بیانیه ای رسمی از 
ارسال نظرات ایران در مورد پاسخ آمریکا درباره 
متن پیش نویــس توافق احتمالی رفع تحریم ها 

خبر داد.
در ایــن خبر تاکید شــده بود کــه پس از 

دریافت پاسخ آمریکا، تیم کارشناسی جمهوری 
اســالمی ایران آن را به دقت مورد بررسی قرار 
داده و پاسخ های ایران، پس از ارزیابی در سطوح 
مختلف تدوین و به هماهنگ کننده تحویل داده 
شد. متن ارسالی دارای رویکردی سازنده با هدف 

نهایی کردن مذاکرات است.
از ســوی دیگر آمریکا دریافت پاسخ ایران را 
تأیید کرد ولی عنوان کرد که پاســخ تهران در 
مذاکرات بر سراحیای توافق هسته ای »سازنده« 

نیست.
بر اساس گزارش العالم، »وِدانت پاتل« معاون 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا ســاعاتی بعد 
از ارســال پاســخ ایران به »انریکه مورا« معاون 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تالش 
برای انداختن توپ در زمین ایران، مدعی شد که 
پاسخ تهران سازنده نبود. پاتل با صدور بیانیه ای 
رســمی ادعا کرد: »ما در حال مطالعه و بررسی 
]نظرات ایران[ هستیم و از طریق اتحادیه اروپا 
نیز پاســخ خواهیم داد، اما متأسفانه این ]پاسخ 
ایران[ ســازنده نبــود«. با این وجــود آدرین 
واتســون، سخنگوی شــورای امنیت ملی کاخ 
سفید در واکنش به پاسخ ایران گفت که برخی 

از اختالفات طی هفته های اخیر حل شده اند، اما 
هنوز مسائلی باقی مانده است.

جله پولیتیکو چاپ آمریکا نیز در گزارشــی 
درباره واکنش آمریکا به پاسخ ایران به اتحادیه 
اروپا نوشــت: آمریکا پاســخ ایران را عقب گرد 
عنوان کــرده و اکنون مذاکرات هســته ای در 
خطر نابودی است. میان دو حزب جمهوریخواه 
و دمکرات در ارتباط با بازگشت آمریکا به برجام 
اختالفات عمیق و شــدیدی وجــود دارد و این 
روزها تالش جمهوریخواهــان برای ممانعت از 
بازگشت دوباره واشنگتن به برجام و تصمیم جو 
بایــدن رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص 

بشدت افزایش یافته است.
این رسانه انگلیســی زبان با اشاره به اینکه 
واشنگتن پاســخ ایران را »کامال دلسردکننده« 
می داند، افزود: در چنین فضایی معلوم نیست دو 
کشور چقدر تمایل به تالش برای احیای برجام 

خواهند داشت.
پولیتیکو با اشاره به این که موضوع هسته ای 
هم در ایران و هم در آمریکا بسیار حساس است، 
نوشت: حساسیت موضوع آن قدر باالست که روز 
پنجشنبه گروهی از نمایندگان آمریکا در نامه ای 

به بایدن درباره ابعاد توافق ابراز نگرانی کردند.
مجله مزبور در ادامه انتشار اخبار منفی خود 
در خصوص احیای برجام به نقل از یک دیپلمات 
اروپایی نیز بدون نام وی مدعش شــد که پاسخ 

ایران، منفی و غیرمنطقی به نظر می رسد.
پولیتیکو تصریح کرد: برخالف نظر حامیان 
برجام، پاســخ منفی دولت بایــدن و همچنین 
منابــع اروپایی به این معنی اســت که با وجود 
حدود یکســال و نیــم مذاکره، احیــای توافق 

نزدیک نیست.
این مجله غربی در ادامه از لزوم بررسی توافق 
هســته ای در کنگره آمریکا خبر داد و نوشت: 
با توجه به نزدیــک بودن انتخابات میاندوره ای 
ماه نوامبر، نمایندگان کنگره به ویژه دموکرات ها 
ترجیح می دهند هفته های پیش رو را به بحث 
درباره توافق هسته ای با ایران اختصاص ندهند.

در همیــن حــال در شــرایطی کــه منابع 
آمریکایــی مثل پولیتیکو ســاز مخالف را علیه 
توافــق هســته ای کــوک کرده اند امــا برخی 
کشورهای اروپایی واکنش مثبتی به پاسخ ایران 
داده اند و سفیر و نماینده دائم فرانسه در سازمان 
ملل که کشورش ریاست دوره ای شورای امنیت 

در ماه جاری میالدی )سپتامبر( را برعهده دارد، 
گفت: به نظر می رسد اراده سیاسی برای احیای 

برجام وجود دارد.
نیکوالس دو ریوایر ســفیر و نماینده فرانسه 
در سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در 
جمع خبرنگاران افزود: بر اساس نشانه هایی که 
داریم دستیابی به توافق چندان دور از دسترس 

به نظر نمی رسد.
امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه نیز، 
روز پنجشنبه در یک ســخنرانی برای سفرای 
فرانســه گفت: امیدوارم کــه در چند روز آینده 

برجام به نتیجه برسد.
از ســوی دیگر محمد مرندی، مشــاور تیم 
مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین روز جمعه 
در توییتی نوشــت: ایران مطابــق با وعده خود 
پاســخ داد. حال زمان آن رسیده که تیم بایدن 
تصمیمی جدی بگیرند. برای آمریکا »سازنده« 
به معنای پذیرش شرایط آمریکا است. )سازنده( 
برای ایران به معنای رسیدن به توافقی متعادل 
و ضمانت دار  است. اگر آمریکا تصمیم درست را 
بگیرد، توافق می تواند به سرعت به نتیجه برسد.

از سوی دیگر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی 
رییس جمهور ســابق با انتشار توئیتی به ارسال 
نظرات ایران در مورد پاســخ آمریکا درباره متن 
پیش نویس توافق احتمالی رفع تحریم ها واکنش 
نشان داد. ابوطالبی در توئیت خود نوشت: سرمای 
زمستاِن اروپا چندان به یخبندان زمستاِن اقتصاد 
ایران پیوند نخورده است. تاریخ ابتدا می نویسد 
که زمســتان اروپا چگونه گذشــته، و یخبنداِن 
اقتصاد ایران چرا اینگونه ماندگار شــده اســت؛ 
ســپس قضاوت خواهد کرد که کدام کشــورها 
در تامین منافع مردم خود موفق و درست عمل 
کرده  اند. یکســال از تاکتیــک »طوالنی کردن 
مذاکرات« دربحث هسته ای گذشت؛ سال دوِم 
دولت هم با تاکتیک »پرتاب توپ به زمین طرف 
مقابل« آغاز گردید، که ممکن اســت ماهها به 
طول بیانجامد. ســپس ورود به بحث انتخابات، 
فضای سیاسی را می آالید، و دیگر توافقی ممکن 
نخواهد بود! آیا مذاکره مســتقیم تنها راه حل 

نیست؟

ارسال پاسخ ایران به نظر آمریکا درباره پیشنهاد برجامی اروپا

مذاکره مستقیم تنها راه حل پایان ماراتن برجام

پرونده باِز حاجی ایرانی زندانی در عربستان

سازمان حج و زیارت اعالم کرد: آزادسازی حاجی زندانی 
در عربستان با پایان کار نمایندگان ایران در این کشور، دیگر 

از اختیار این سازمان خارج شده و این پرونده از طریق وزارت 
خارجه درحال پیگیری است.

وحید اســکندری، مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی 
ســازمان حج و زیــارت در گفت وگو با ایســنا درباره آخرین 
وضعیت حاجی ایرانی زندانی شــده در عربستان اظهار کرد: 
با پایان ماموریت تیم ســازمان حج و زیارت در عربســتان، 
پیگیــری آزادی حاجــی زندانی در عربســتان از اختیار این 
سازمان خارج شده و پیگیری ها از طریق دستگاه دیپلماسی 
درحال انجام اســت. او گفت: دفتر نمایندگی سازمان حج و 
زیارت تــا آخرین روز ماه محرم در عربســتان فعال بود و از 
این طریق مســأله حاجی زندانی در عربســتان را از نزدیک 
پیگیری می کرد، اما با پایان اعتبار ویزای نمایندگان این دفتر 
و تعطیلی این دفتر در عربســتان، نمایندگان سازمان حج و 
زیارت ناچار به ترک این کشور شدند و موضوع آزادی حاجی 
دســتگیر شده، تا آن زمان حل نشــده باقی ماند،  اما وزارت 
خارجه پیگیر این پرونده اســت و قرار شده موضوع از طریق 
دستگاه دیپلماســی پیش برود و سازمان حج و زیارت هم از 

این طریق پیگیر پرونده اســت. البته که ما هم با وزارت حج 
عربستان در این باره مکاتبات خود را ادامه می دهیم.

وزیر خارجه ۱۴ مردادماه، درحالی از دســتگیری یک زائر 
ایرانی در عربســتان خبر داد که حج ۱۴۰۱ پایان یافته بود 
و یک هفته از بازگشــت تمام زائران به کشــور می گذشــت. 
امیرعبداللهیان در گفت وگویی تلفنــی از وزیر خارجه عراق 
خواسته بود پیام ایران را برای آزادی و انتقال شهروند ایرانی 

به عربستان برساند.  
زائر دستگیرشــده »خلیــل دردمنــد« از ُدرچه اصفهان 
اســت که همراه مادرش بــه حج تمتع رفته بــود و پس از 
انجام مناسک حج در روز عید قربان توسط نیروهای امنیتی 
عربستان سعودی در مسجدالحرام دستگیر و به زندان منتقل 
شــد. گفته شده اســت او به علت انداختن عکسی از سردار 
شــهید قاسم ســلیمانی با کعبه، توســط نیروهای سعودی 

بازداشت و زندانی شده است.
بــا توجه به تعطیلی دفاتر کنســولی و ســفارت ایران در 
عربســتان و حضور نداشتن نماینده ای از ایران در این کشور، 

وزیر خارجه کشــورمان موضوع آزادسازی این شهروند ایرانی 
را از طریق وزرای امور خارجــه عراق و عمان پیگیری کرده 
اســت. امیر عبداللهیان چندی پیش در دیدار با خانواده این 
حاجی ایرانی زندانی شــده در عربســتان، گفته بود: در این 
رابطه قول هایی مبنی بر مساعدت از طرف عربستان دریافت 

کرده ایم.
غریب آبادی - معاون امــور بین الملل قوه قضائیه - نیز از 
ادامه پیگیری ها برای آزادی حاجی ایرانی در عربســتان خبر 
داده و گفته اســت: اعتقاد داریم ایــن حاجی ایرانی بیگناه و 

هیچ جرمی مرتکب نشده است.
روابط کنســولی و دیپلماتیک ایران و عربســتان پس از 
تعرض به سفارت عربســتان در ایران، قطع شده است. ایران 
در سال های گذشته با وجود مذاکره و توافق های ضمنی برای 
بازگشــت زائران ایرانی به عمره، برقراری روابط کنســولی و 
دیپلماتیــک دو کشــور را برای پیشــگیری و پیگیری موارد 
مشــابهه آنچه درباره حاجی ایرانی زندانی شده اتفاق افتاده، 

مشروط کرده است.

موردخای چزیزا در نشنال اینترست نوشت: 
ظهور مجــدد خاورمیانه به عنوان عرصه رقابت 
قدرت هــای بزرگ بین ایــاالت متحده و چین 
عمدتاً در زمینه نوآوری فناوری منعکس شده 
است. بسیاری از استرس ها ناشی از تالش های 
واشــنگتن برای مهار رشــد اقتصادی، نوآوری 
فناوری و نفوذ ژئوپلیتیک جهانی چین است و 
صحنه های بسیاری وجود دارد که این تنش در 
آن ها آشکار می شــود. این رقابت شامل رقابت 
استراتژیک قدرت های بزرگ برای ثروت، قدرت 
و نفوذ در شــرق آسیا و در سطح جهانی است. 
این رقابت مجموعــه ای از آرمان ها و مدل های 
رقابتــی بــرای حکومت سیاســی و توســعه 
اقتصادی، همراه با دیدگاه هایی رقابتی در حوزه 
ســاختار و قوانین نظم جهانی است که همگی 
ریشه در منافع رقبا دارند. هر طرف مصمم است 
موقعیت جهانی و آزادی عمل خود را نسبت به 

طرف دیگر به حداکثر برساند.
به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده 
است: سال های گذشــته با از بین رفتن اعتبار 
ایاالت متحده و اعتمــاد دولت های خاورمیانه 
نســبت به پایداری تعهدات امنیتی واشنگتن، 
آن ها شــاهد تغییر تمرکز واشنگتن به سمت 
آســیا بوده و نگرانی ها پــس از خروج همراه با 
هرج و مرج از افغانســتان افزایش یافته است. 
این شرایط اضطراب زا، دولت های خاورمیانه را 
وادار کرده است تا اتکای منحصربه فرد خود به 
ایاالت متحده را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند، 
سیاســت های خارجی فعال تری اتخاذ کنند، و 
تنوع روابــط امنیتی خود را با دیگر قدرت های 
بزرگ برای محافظــت در برابر غیرقابل اعتماد 
بودن آمریکا بررسی کنند. با توجه به این عدم 
قطعیت طوالنی، آن ها چندیــن رویکرد را در 
سیاســت ها و عملکرد های خارجی خود اتخاذ 
کرده و در برابر اقدامات ایاالت متحده در رابطه 
با روابط شان با چین مقاومت کردند. از دیدگاه 

آنها، هیچ انتظــاری وجود ندارد که یک قدرت 
یا گروهی از کشور ها توانایی یا تمایل به ایفای 
نقش واشنگتن داشته باشد. چین به طور بالقوه 
می تواند بیشترین تأثیر را بر نظم منطقه ای در 
میان این قدرت های فرامنطقه ای داشته باشد. 
این کشور متحد یا شریک ایاالت متحده نیست، 
بلکه رقیب و دشمن استراتژیک اصلی آن است. 
با این حال، دامن زدن به بی ثباتی به نفع چین 
نیســت، زیرا نه اراده و نه ظرفیتی برای ایفای 
نقش امنیتی ایاالت متحده در منطقه دارد. در 
رویارویی قدرت های بزرگ جهانی، خاورمیانه به 
طور فزاینده ای از اهمیت استراتژیک برخوردار 
می شــود. سرعت تشــدید این رقابت وضعیت 
فوق العاده متزلزلی را برای کشور های خاورمیانه 
ایجــاد کرد. آن ها با محاســبات ژئوپلیتیکی و 
تجاری جدید، با فشــار های جدید بر مدیریت 
امنیــت ملی و توســعه اقتصادی خــود روبرو 
هســتند. این می تواند تالش های آن ها را برای 
حفظ روابط با این قدرت ها از طریق وادار کردن 
آن ها به انتخاب بین حفظ مشارکت امنیتی با 
ایاالت متحده یا تقویت مشارکت های اقتصادی 

و فناوری با چین پیچیده کند.
با حضور رو به رشــد چیــن در خاورمیانه، 
واشــنگتن در اعمال فشار بر کشور های منطقه 
تردیــدی نداشــته، زیرا جنبه هــای خاصی از 
همکاری آن ها با چین )به ویژه در زمینه نوآوری 
فنــاوری( را صدمه به امنیت ملی خود می داند. 
کشــور های خاورمیانه از افزایش نگرانی آمریکا 
در مورد چین آگاه هستند و نمی خواهند گرفتار 
درگیری بین دو قدرت بزرگ شــوند. علیرغم 
تردید ها در مورد تعهــد آمریکا به امنیت آنها، 
آن ها اذعــان دارند که هیــچ جایگزینی برای 
حضور نظامی آمریکا در منطقه برای جلوگیری 
از تجاوز ایران وجود ندارد. بنابراین، آن ها مایلند 
منابع حمایتی خود را متنوع کنند تا از وضعیت 
وابستگی مطلق به واشــنگتن اجتناب کرده و 

روابط اســتراتژیک خود با ایــاالت متحده را از 
طریق توسعه روابط با بزرگترین رقیب و دشمن 
آن، چین، تکمیل کنند. با این وجود، تشــدید 
رقابت، دولت های خاورمیانه را تحت فشار قرار 
می دهد تا در کنار یکــی از این دو قدرت قرار 
گیرند. در نتیجه، آن ها ممکن اســت مشارکت 
امنیتی با ایاالت متحده و یا مشارکت اقتصادی 

و فناوری با چین را از دست بدهند.
مسئله اسرائیل

در عصــر رقابــت جهانــی، واشــنگتن از 
متحدان خود در سراســر جهان انتظار دارد که 
انتخاب های سخت و وحشیان های داشته باشند. 
از این رو، کشور های خاورمیانه باید ضمن درک 
نگرانی های جدی آمریکا و محدودیت هایی که 
این نگرانی ها برای مشارکت اقتصادی و فناوری 
با چین ایجاد می کند، روابط ژئواکونومیک خود 
با چین را مدیریت کنند. کشور های خاورمیانه 
در منطقه ای که همیشه شراکت امنیتی باالیی 
با ایاالت متحــده داشــته، نمی توانند راه حل 
دیگری پیدا کنند. حضور نظامی ایاالت متحده 
در منطقه حاکی از میزانی از وابستگی متقابل 
بین ایاالت متحــده و کشــور های خاورمیانه 
است که مشــارکت آن ها را ضروری و غیرقابل 
جایگزین می کند. نه چین و نه روســیه توانایی 
نظامی برای نشان دادن قدرت در هیچ بخشی از 
جهان یا امکانات الزم برای جایگزینی واشنگتن 
به عنــوان ضامن امنیت خاورمیانــه را ندارند، 
علیرغم اینکه ایاالت متحده در سال های اخیر 
به یک شریک غیرقابل اعتماد تبدیل شده است. 
این وضعیت غیرممکن، کشــور های خاورمیانه 
را مجبــور می کند تــا برای ایجــاد تعادل در 
مشارکت امنیتی حیاتی خود با ایاالت متحده 
و روابط اقتصادی ارزشــمند و رو به رشد خود 
با چین تالش کنند. آن ها همچنین برای حفظ 
شراکت های موازی تالش می کنند و هر کاری 
که می توانند برای اجتناب از انتخاب یک طرف 

انجام می دهند. با ایــن وجود، میزان همکاری 
اقتصــادی یا فنــاوری با چین تابعی از فشــار 
واشنگتن اســت. هرچه چنین فشاری بیشتر 
باشد، توسعه روابط نوآورانه فناوری با چین برای 
کشور های خاورمیانه دشــوارتر خواهد بود. در 
عین حال، چین نیز ممکن اســت از فشار برای 
ارتقای موقعیت خود در منطقه به بهای کاهش 
حضــور ایاالت متحده اســتفاده کند و این امر 
باعث می شود که کشور های خاورمیانه نتوانند 

مشارکت های موازی خود را حفظ کنند.
اســرائیل بخش شــکوفایی در فناوری های 
نوآورانــه دارد. این یکــی از قطب های نوآوری 
در جهان اســت که حدود ۶۰۰۰ اســتارت آپ 
فعــال دارد و 5 درصد از تولید ناخالص داخلی 
ســاالنه خود را صرف تحقیق و توسعه می کند 
که باالترین رقم در جهان اســت. از این رو، در 
دو دهه گذشــته، ۹۷ درصد از سرمایه گذاری 
چین در اســرائیل در بخش فناوری بوده است. 
ســرمایه گذاری های چینی در اســرائیل برای 
توســعه نوآوری های فناوری بخشــی از تالش 
مصمم دولت برای گســترش قدرت اقتصادی 

و ســرعت بخشــیدن به توســعه برنامه های 
نظامی )مانند یک ســالح سایبری( است که از 
جاه طلبی هــای ژئوپلیتیکی این قدرت در حال 
رشد حمایت می کند. همانطور که رئیس جمهور 
چین شــی جین پینگ در یک سخنرانی مهم 
در ماه می ۲۰۲۱ به دانشــمندان نخبه کشور 
گفت: »نوآوری های فناوری به میدان اصلی نبرد 
بازی استراتژیک بین المللی تبدیل شده است.« 
همانطــور که در باال ذکر شــد، ایاالت متحده 
متحــدان کلیدی خود در خاورمیانه را زیر نظر 
دارد و از آن ها انتظار دارد که انتخاب های سختی 
داشته باشــند. از آنجا که اسرائیل و واشنگتن 
روابــط عمیق دفاعــی و نــوآوری در فناوری 
دارند، تمرکز چین بر دستیابی به فناوری های 
دیجیتالی نوظهور نگرانی هایی را درباره نفوذ در 
فناوری آمریکایی و خروج ناخواسته فناوری از 
اســرائیل ایجاد می کند. کابوس ایاالت متحده 
این اســت که چین با شــراکت یا خرید یک 
شرکت اسرائیلی می تواند به یک فناوری حیاتی 
 دســت یابد که به آن مزیتی در ارتش یا سایر 

زمینه های حساس می دهد.

گسترش روابط چین و اسرائیل 

پنجاه قانون گذار آمریکایی روز پنج شنبه در نامه ای به 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا از وی خواســتند تا متن 
کامل توافق هســته ای جهت احیای برجام را با کنگره به 

اشتراک  بگذارد.
به گزارش ایســنا، به نقل از العربیه، در این نامه که به 
امضــای ۳۴ دموکرات و ۱۶ جمهوری خواه رســیده، ادعا 
شــده است: ایران و سپاه پاســداران - که با یک تریلیون 
دالری که طی یک دهــه از طریق رفع تحریم ها دریافت 
خواهند کرد، تقویت می شــوند - تهدیــد عظیمی علیه 
آمریکایی هــا در داخل و خــارج از وطن و همچنین علیه 

متحدان مان محســوب می شوند. در این نامه نوشته شده 
است: ما عمیقا درخصوص چندین بند که ممکن است در 

متن نهایی توافق با ایران گنجانده شود،  نگران هستیم.
این قانون گــذاران در ادامه از بایدن خواســتند که تا 
پیش از به اشــتراک گذاری متن کامــل توافق  و هرگونه 
توافق جانبــی با کنگره، بــه هیچ گونه توافقــی با ایران 
بازنگردد. در این نامه همچنیــن از رئیس جمهور آمریکا 
خواسته شد تا اجازه ندهد که روسیه اورانیوم غنی سازی 
شــده ایران را دریافت کند و هیچ گونه همکاری هسته ای 

با ایران داشته باشند.

»لیز تراس« یکی از دو نامزد مســند نخست وزیری در 
انگلیس با تکرار اتهامات علیه برنامه صلح آمیز هســته ای 
ایران و حمایــت از رژیم صهیونیســتی، ادعا کرد که در 
صــورت پیروزی در انتخابات، اولویت نخســت دولت وی 

جلوگیری از دست یابی ایران به سالح اتمی است.
بــه گزارش ایرنا، تراس در آخریــن دور از مناظره های 
انتخاباتی، خود را یکی از حامیان بزرگ »اسرائیل« نامید 
و تصریح کرد که »همیشه« در کنار این رژیم خواهد بود 

تا از امنیت آن اطمینان حاصل کند.  
وی با چشم پوشی از تهدید ناشی از زرادخانه های مملو 

از تســلیحات اتمی رژیم صهیونیستی ادامه داد: »اولویت 
شماره یک جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای 

است و من روی آن متمرکز هستم.«
او درحالی ایــن مطلب را مطرح کرد کــه هم زمان با 
رســیدن مذاکرات رفع تحریم ها به مراحل سرنوشت ساز 
تحرکات عنلصر رژیم صهیونیستی نیز افزایش یافته است. 
نخست وزیر موقت رژیم صهیونیســتی در پیامی به کاخ 
ســفید ادعا کرده که پیش نویس توافق وین از معیارهای 
برجــام فراتــر رفته و با خطــوط قرمز دولــت جو بایدن 

همخوانی ندارد و از آن تعدی کرده است.

خط و نشان تراس برای ایراننمایندگان کنگره دنبال متن توافق احتمالی
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شناسایی ۱۰۶۷ بیمار جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت ظرف یک شبانه 
روز در کشور ۱۰۶۷ مبتال به کرونا در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۲۳ بیمار 
جان خود را از دســت دادند.به گزارش ایســنا، از روز ۱۰ شهریورماه تا روز ۱۱ 
شــهریورماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰۶۷ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی و ۲۶۱ نفر از آنها بستری شدند. مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۳۹۲ نفر رسید.متاسفانه 
در طول ۲۴ ساعت، ۲۳ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست 
دادنــد و مجموع جان باختــگان این بیماری، به ۱۴۳ هزار و ۹۱۷ نفر رســید. 
خوشــبختانه تا روز ۱۱ شهریورماه ۷ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۷۸۲ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.۹۸۴ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. تا 
روز ۱۱ شهریورماه ۵۳ میلیون و ۸۲۴ هزار و ۸۵۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشــور انجام شده است. در حال حاضر ۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۶۳ 
شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۰۷ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۴ شهرستان 
در وضعیت آبی قرار دارند.بر اســاس گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشــت، تا روز ۱۱ شهریورماه ۶۵ میلیون و ۴ هزار و ۷۵۴ نفر دوز اول، 
۵۸ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۴۵ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۸۶۴ نفر، 
دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده 
در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۶۶۳ دوز رسید.همچنین در یک شبانه 

روز ۱۱ هزار و ۹۲۱ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

تمدید بارگذاری مدارک
 در سامانه رتبه بندی تا بیستم شهریور ماه

کارگروه رتبــه بندی معلمان با صدور اطالعیه از تمدیــد بارگذاری مدارک در 
سامانه رتبه بندی معلمان تا پایان روز یکشنبه بیستم شهریور۱۴۰۱ خبر داد.به 
گزارش ایسنا، در متن این اطالعیه آمده است: نظر به درخواست تعداد زیادی از 
همکاران که به دلیل مسافرت و یا مشکالتی همچون عدم دسترسی به مدارک 
و مســتندات، موفق به ثبت نام و بارگذاری کامل مدارک در سامانه رتبه بندی 
معلمان در مهلت مقرر نشده  اند، مهلت ثبت نام )بدون تفکیک کد ملی( تا پایان 
روز یکشنبه بیستم شــهریور )۱۴۰۱/۶/۲۰( تمدید می  شــود.یادآور می شود، 
همکارانــی که ثبت نهایی کرده اند اما قصد ویرایــش اطالعات خود را دارند نیز 
می توانند مجددا در مهلت تمدید شده نسبت به اضافه یا کم کردن اطالعات خود 
اقدام کنند.در این اطالعیه تاکید شده که مدیران، برای رفاه همکارانی که امکانات 
سخت افزاری مناسبی برای تهیه تصویر مدارک و بارگذاری آن ها ندارند، امکانات 

مدرسه را در اختیار این همکاران قرار دهند.

مردم از طریق سایت
 برای برگ گذر ویژه اربعین اقدام کنند

سخنگوی فراجا گفت: برای درخواست برگ گذر ویژه اربعین احتیاج به مراجعه 
حضوری به پلیس ۱۰+ نیست.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار حاجیان 
گفت: افرادی که تاکنون درخواســت صدور گذرنامه خود را در دفاتر پلیس ۱۰+ 
ثبت نکرده اند یا هنوز گذرنامه آن ها به دستشــان نرســیده است  با مراجعه به 
ســایت epolice.ir درخواســت برگ گذر ویژه اربعین خود را داشته باشند.او 
گفت: برگه گذر ویژه اربعین تا ۷۲ ســاعت بعد از درخواســت برای متقاضیان 

ارسال خواهد شد.

سربازان در حین خدمت هم می توانند به کربال بروند
رئیس سازمان وظیفه عمومی گفت: سربازان در حال خدمت هم می توانند مانند 
سایر افراد به سفر اربعین بروند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار مهری، 
رئیس سازمان وظیفه عمومی گفت: سربازان در حال خدمت هم می توانند مانند 
ســایر افراد به ســفر اربعین بروند، اما برای رفتن باید موافقت فرمانده یگان را 
بگیرند.ســردار مهری ادامه داد: فرمانده یگان مربوطه باید با مرخصی آن سرباز 
موافقت کند تا فرد مورد نظر بتواند از کشور خارج شود و به این سفر برود. عرفا 

نیاز به وثیقه نیست.

توضیح درباره صدور گذرنامه 
در شهرستان های فاقد دفاتر گذرنامه

رئیس پلیس مهاجــرت و گذرنامه فراجا توضیحاتی دربــاره صدور گذرنامه در 
شهرستان های فاقد دفاتر گذرنامه ارائه کرد.سردار علی ذوالقدری رییس پلیس 
مهاجرت و گذرنامه فراجا در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که 
ارائه خدمات گذرنامه در شهرستان هایی که دفاتر پلیس گذرنامه ندارند چگونه 
است، گفت: ما در استان ها، مراکز استان ها را برای این منظور در نظر گرفته ایم. 
همچنین در برخی از شهرستان ها نیز شعبه دفاتر گذرنامه داریم، اما ممکن است 
در برخی از شهرستان های کوچک دفاتر گذرنامه نداشته باشیم برای این موضوع 
هم تمهیداتی اندشیده شده است.وی ادامه داد: در شهرستانهایی که فاقد دفاتر 
گذرنامه هستند، مردم می توانند به پلیس امنیت شهرستان که ماموران گذرنامه 
نیز در آنجا مستقر هستند، مراجعه کرده و مدارک خود را تحویل دهند. ماموران 
ما در این شهرستان ها این مدارک را به دفاتر گذرنامه ارسال کرده و مهر و تایید 
می شود و دوباره به دست متقاضیان بر می گردد.رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه 
فراجا با بیان اینکه در بحث خروج از کشــور یکی از موضوعات بسیار مهم بحث 
مشموالن غیرغایب و مشــموالنی است که مشغول به تحصیل هستند، تصریح 
کرد: امسال برای مشموالنی که در دانشگاه یا حوزه مشغول به تحصیل هستند 
تسهیالتی در نظر گرفته شده است.سردار ذوالقدری ادامه داد: این افراد می توانند 
با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ کد مربوطه را دریافت کنند. پلیس + ۱۰ اطالعات 
آن را به نظام وظیفه منتقل می کننــد. هیچ هزینه و وثیقه ای از این افراد برای 
خروج از کشــور دریافت نخواهد شد. اطالعات نظام وظیفه هم از طریق سیستم 
به دفاتر گذرنامه ارســال می شود و اجازه خروج به این افراد داده می شود.رییس 
پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با اشاره به اینکه اتباع مقیم ایران از طریق دفاتر 
کفالت ثبت نام کرده تا برای آن ها دفترچه اقامت ویژه ســفر اربعین صادر شود، 
خاطرنشــان کرد: در ادارات گذرنامه سراســر کشور از صبح تا ساعت ۶ عصر به 
صورت مداوم کار همکاران من مشــغول فعالیت هســتند. از ساعت ۶ عصر اگر 

مراجعه کننده ای در دفتر باقی مانده باشد خدمت به آن ها ارائه می شود.

انجام عملیات ایمن سازی و رفع خطر تاور کج شده 
در زعفرانیه 

کمیته ایمنی و کمیسیون رفع خطر به ریاست شهردار منطقه یک و سایر ارکان 
در محل تاور کج شــده در زعفرانیه تشــکیل و تدابیر ایمنی، عملیات اجرایی و 
ترافیکی در حال انجام اســت و به طور تقریبی ظرف ۷۲ ســاعت به اتمام می 
رسد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، حمید رضا حاجوی شهردار 
این منطقه اعالم کرد:  در پی احتمال سقوط یک دستگاه تاور کرین در خیابان 
زعفرانیه تهران، با حضور عوامل اجرایی عملیات مهار و جوشکاری در روی سبد 
تاور در ارتفاع ۶۰ متری انجام و اولین جرثقیل ۱۵۰ تنی برای مهار وارد عملیات 
شــد.حاجوی افزود: با رفع خطر ســقوط، دو جرثقیل ۲۰۰ تنی نیز پس از رفع 
محدودیت ترافیکی به عملیات مهار و ایمن ســازی اضافه شدند.شهردار منطقه 
یک با اشاره به اینکه تاور مذکور دارای گواهی تاییدیه بوده تصریح کرد: در زمان 
افزایش ارتفاع اشتباه اپراتور منجر به در رفتن جک و کج شدن تاور شده بود که 
ایمن سازی محوطه توسط عوامل آتش نشانی و شهرداری انجام شد  و ۳ دستگاه 

جرثقیل جهت دمونتاژ به محل اعزام شدند و عملیات در حال انجام است.

اخبار کوتاه
سرپرست اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعالم کرد

جزئیات تغییر سیاست ارزی »داروهای وارداتی« 

معاون استاندار تهران خبر داد
آغاز شناسایی ساختمان های ناایمن شهرستان های تهران

ساختمان نیازمند تخلیه و پلمب فوری نداریم

سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان تهران تشریح کرد
شروط نسخه نویسی »کاغذِی« پزشکان

سرپرســت اداره کل دارو و مواد تحت کنترل 
ســازمان غذا و دارو جزئیات تغییر سیاســت 
ارزی داروهای وارداتی را تشریح و تاکید کرد 
که با تغییر سیاســت ارزی  این داروها، مانند 
داروهای تولید داخل، پوشــش بیمه برایشان 
افزایش یافتــه و بنابرایــن پرداخت از جیب 
مردم به هیــچ وجه افزایــش نمی یابد.دکتر 
حسین شــمالی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
تغییر سیاســت ارزی داروهای وارداتی، گفت: 
سیاست ارزی برای واردات بخشی از داروهای 
وارداتی نیمایی شد، اما مساله مهم این است 
که هنوز تغییر قیمتی برای داروهای وارداتی 

رخ نداده است.
وی افزود: شرکت ها زمانی که اولین محموله 
خــود را با ارز نیمایــی ترخیص کنند، در آن 
زمــان قیمت جدید مبتنی بــر ارز نیمایی به 
آن هــا خواهیــم داد. بنابراین ایــن داروهای 
وارداتــی هنوز تغییر قیمت نداشــتند و فقط 
سیاســت ارزی شــان از تاریخ ۲۴ مرداد ماه 
۱۴۰۱ تغییر یافته اســت.وی بــا بیان اینکه 
در عین حال تغییر سیاســت ارزی برای همه 
داروهای وارداتی نیســت و بــرای حدود ۸۰ 
درصد بازار داروهای وارداتی سیاســت ارزی 

تغییر کرده اســت، گفت: بــه طور کلی ۸۰۰ 
میلیون دالر محصول نهایــی وارد می کردیم 
که تغییر سیاست ارزی فعال برای حدود ۶۰۰ 

میلیون دالر اعمال شده است و به بقیه داروها 
همچنان ارز ترجیحی تعلق می گیرد.

وی ادامه داد: داروهای وارداتی که سیاســت 

ارزی شــان از ۲۴ مــرداد ماه تغییــر کرده، 
داروهایی هستند که مشــمول پوشش بیمه 
هســتند. بنابراین با تغییر سیاست ارزی شان، 

ماننــد داروهای تولید داخلی، پوشــش بیمه 
برایشــان افزایش یافته و مابه التفاوت قیمت  
دولتی تا آزاد هم از ســوی بیمه ها پوشــش 
داده می شود. بنابراین پرداخت از جیب مردم 
به هیچ وجه افزایــش نمی یابد.او تاکید کرد: 
عمــده مصرف کنندگان ایــن داروها بیماران 
خاص، صعب العالج و نادر هســتند که بعضی 
از آنها فرانشیزشــان صفر بوده و بعضا هم در 
حد یک یا دو درصد فرانشیز می دهند که بعد 
از اصالح سیاست، مطلق پرداختی بیمار تغییر 
نمی کنــد؛ یعنی بیماری کــه اصال پرداختی 
نداشــت، همچنان فراشــیزش صفر است و 
بیماری که دو درصد پرداخت می کرد، همان 

میزان پول قبلی را می پردازد.
وی دربــاره اعتبار مورد نیاز تغییر سیاســت 
ارزی داروهای وارداتی، گفت: مجموعا برآورد 
می شود ساالنه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد.گفتنی اســت؛ پیش از این و 
در قالب اجرای طــرح دارویاری، اصالح نظام 
ارزی دارو با داروهــای تولید داخل و با تکیه 
بر افزایش پوشش های بیمه ای و ثابت ماندن 
پرداخت از جیب بیماران، از ۲۳ تیر ماه امسال 

کلید خورد و به اجرا گذاشته شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری تهران با تاکید 
بر اینکه در شهرستانهای اســتان تهران تاکنون بر اساس 
بررســی هایی که برای شناسایی ســاختمان های ناایمن 
شــده است گزارشــی برای تخلیه، پلمب و تخریب فوری 
ساختمانی نداشته ایم، گفت: روند شناسایی ساختمان های 

ناایمن شهرستانهای استان تهران اغاز شده است.
عابد ملکی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح روند شناسایی 

ســاختمان های ناایمن ســطح اســتان تهــران گفت: در 
 استان تهران بر اســاس ابالغ وزارت کشور شهر تهران به
 صورت اســتثنا به شهردار تهران سپرده شده و سایر نقاط 
استان به معاونت عمرانی استانداری تهران سپرده شده تا 
مهم ترین ســاختمان های ناایمن استان تهران شناسایی و 
احصا شود.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران 
افزود: این شناسایی ها هم برای ساختمان های بلندمرتبه و 

هم  برای ســاختمان های قدیمی مثل بازار تهران در شهر 
تهران و سایر نقاط استان تهران انجام خواهد شد. 

در همین راســتا کار آغاز شده و طرح را به شهرداری های 
سطح استان سپردیم که آمار ساختمان های بلند مرتبه و 
ناایمن احصا شــود و در ســامانه ویژه این طرح که توسط 
وزارت کشور تدارک دیده شده است بارگذاری کنند؛ البته 

جلسات این موضوع هنوز برگزار نشده است.

وی در پاســخ بــه ســوالی مبنی بــر وجود ســاختمان 
 ناایمنی که در ســطح اســتان تهــران نیازمنــد تخلیه، 
پلمب و تخریب فوری باشــد، تاکید کــرد: تاکنون به جز 
شــهر تهران در شهرستانهای استان تهران چنین گزارشی 

نداشته ایم. 
البته ســاختمان نیازمند ایمن ســازی فــوری داریم؛ اما 

گزارشی برای تخلیه، پلمب و تخریب فوری نداشتیم.

سرپرســت اداره کل بیمه ســالمت اســتان تهران ضمن 
تشــریح فرایند و چالش هــای موجود در نسخه نویســی 
الکترونیک در پایتخــت در عین حال درباره نقش امضای 
دیجیتال پزشــکان در حفاظت اطالعات بیماران توضیح 
داد.دکتر علیرضا نمازی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره 
به اینکه بیمه ســالمت ایران معموال خدمات ســالمت را 
با فرانشــیزهای مصوب پرداخت می کرد، گفت: تا این که 
مشخص شــد الزم است بیمه ســالمت جدی تر به حوزه 
سالمت ورود کند. بیمه سالمت تا پیش از آن بیزینس پلن 
خاصی نداشت و دریافتی های حق بیمه و کمک دولت در 
کنار هم وجود داشت تا اینکه رویکرد دولت به گونه ای شد 
که بیمه ســالمت را مورد حمایت قرار دهد. بر این اساس، 
موضوع پزشــک خانواده و پوشش بیمه خدمات روستایی 
در سال ۱۳۸۳ مطرح شده و بعد از گذراندن دوره پایلوت 
به کل کشور تســری یافت که به دنبال آن تمام جمعیت 
روستایی تحت پوشش بیمه سالمت آمد و نظام ارجاع هم 

پایه گذاری شد. 
این یــک کار بزرگ و خوب بود که بیمــه انجام داد و در 
همین راســتا هم در حرکت اســت.وی درباره آغاز جدی 
موضوع نسخه نویسی الکترونیک، بیان کرد: از سال ۱۳۹۸ 
بحث نســخه الکترونیک در برخی نقاط آغاز شــد و بیمه 
سالمت هم به این امر ورود کرد. نسخه نویسی الکترونیک 
هزینه هــای زیادی مانند چاپ دفترچــه، هدر رفت زمان 
و... را کاهش داد و در عین حال ســبب دسترســی بهتر 

به پزشــکان شد. همه این اقدامات سبب می شد که نسخه 
الکترونیک بتواند وارد عرصه خدمات حوزه ســالمت شود.
او با اشــاره بــه تاکیدات صورت گرفته برای به ســرانجام 
رسیدن نسخه نویسی الکترونیک، اظهار کرد: بر این اساس 
تا اردیبهشت ماه امسال فرصت داشتیم که فقط درصدی از 
نسخ را به شکل غیرالکترونیک داشته باشیم. این مهلت داده 
شد که هم پزشکان آماده شوند و هم تمامی زیرساخت ها 
فراهم شــود. در این زمینه بزرگترین قدم برداشــته شد و 
سازمان های بیمه گر پایه، پلتفرم نسخه  نویسی خاص خود 
را طراحــی کردند اما، انتظار می رود بتوانند به یک پلتفرم 
واحد نسخه نویسی برسند.وی افزود: از آنجایی که فعالیت 
بخش خصوصی بسیار خوب بود، سبب شد تا نرم افزارهای 
مختلف تحت وب از بیمه ها مجوز گرفته و پزشکان با ورود 
به این سامانه ها می توانند نسخه بنویسند و اطالعات افراد 

با درج کد ملی برای پزشک مشخص می شود.
وی بزرگ ترین چالش بیمه ســالمت بویژه در پایتخت را 
اینگونــه توضیح داد: تهران به عنوان یک اســتان ارجاعی 
شــناخته می شــود که پزشــکان و مراکز ارائــه خدمات 
متعددی را در کنار ســه دانشــگاه علوم پزشــکی دارد و 
همین ســبب می شــود اندکی پیچیدگی ها وجود داشته 
باشد که با تالش های صورت گرفته خوشبختانه تهران که 
در نسخه نویســی الکترونیک، پایین ترین آمار را داشت به 
پوشــش ۹۸ درصدی رســید. البته هنوز هم درحال رصد 
هســتیم تا این درصد بهبود یابد.نمازی ادامه داد: در مورد 

مراکز درمانی که با سیســتم HIS فعال هســتند لینک 
شدن پلتفرم های بیمه ای با این سیستم مشکالتی داشت 
که سبب می شد پزشــکان مجبور باشند فرصت بیشتری 
برای نسخه نویســی بگذارند و از طرف مقابــل باید برای 
فرهنگسازی بیماران هم فعالیت می شد تا متوجه باشند اگر 
نسخه فیزیکی و کاغذی دریافت نمی کنند مشکلی وجود 
ندارد و پزشــک همه موارد را در نسخه الکترونیک تجویز 
کرده است.او با اشاره به اینکه اجرای فرایند نسخه نویسی 
الکترونیک در بیمارستان ها سخت بود، اظهار کرد: سیستم 
HIS نیازمند آمار و ارقام اســت. یکی از مشــکالت، عدم 
کدگذاری درست در سامانه های بیمه و سیستم HIS بود 
که چالش های بزرگی برای بیمار و پزشک ایجاد می کرد. 

مثال بیمار معطل می شــد یا پس از کلی نســخه نوشتن 
به یکباره با خطای سیســتم به علل مختلفی مثل قطعی 
اینترنــت و... مواجه می شــدیم.وی افــزود: درحال حاضر 
یکی دیگر از مشکالتی که الزم است برطرف شود موضوع 
بیمه های تکمیلی هســتند که هنوز هم برای مســتندات 
خود به نســخه کاغذی تاکید دارند کــه باید این معضل 
هم برطرف شــود و بیمه های تکمیلی اطالعات مورد نیاز 
خود را به شــکل دیجیتال بردارند.او تاکید کرد: ما االن در 
بیمارستان ها هم نسخه نویســی کاغذی نداریم مگر اینکه 
شــرایط خیلی خاصی مانند قطعی اینترنت و ... رخ دهد 
که البته این شــرایط هم نسخه نویســی نیمه الکترونیک 
محســوب می شــود، زیرا داروخانه ملزم به ورود کدها به 

ســامانه دارویی است. تا اول اردیبهشــت ۱۴۰۱ با مجوز 
ســتاد کرونا به دلیل شرایط خاص، فرصت وجود داشت تا 
درصدی نسخه نویسی غیرالکترونیک انجام شود. البته االن 
هم به شکل موردی ممکن است نسخه  کاغذی در شرایط 
خاص نوشــته شود اما بیمار ضرر می کند؛ چون اگر نسخه 
الکترونیک نوشته نشود آن وقت ممکن است مجبور باشد 
اقــالم دارویی را آزاد تهیه کند.سرپرســت اداره کل بیمه 
سالمت استان تهران درباره کدینگ های دارویی مشترک 
میان ســازمان های بیمه گر، تصریح کرد: برای خوانش از 
سیســتم دارویی، تمام کدگذاری ها باید یکسان باشد که 
اصالح کدها انجام شــد و می توان گفــت تا ۹۹.۹ درصد 
اصالح کدهای دارویی صورت گرفته است؛ چون اگر اصالح 
نمی شــد مشــکل به وجود می آمد. یکی از مشکالت این 
بــود که دارو با برندهای مختلفی وجود داشــت و بیمه ها 
هــم تا قبل از طرح دارویــاری، پایین ترین رقم موجود در 
بــازار را پوشــش می دادند؛ یعنی اگر یــک دارو با ۴ برند 
مختلف وجود داشت،   بیمه سالمت پرداخت فرانشیز برای 
ارزان تریــن دارو را می پذیرفت. تمام این موضوعات درنظر 
گرفته شــد و ایرادات نرم افزار هم رصد و بررسی شد. طی 
شــش ماه گذشــته به نظر بنده نتیجه این تالش ها خوب 
بوده است و این نگاه بنده به عنوان کسی است که در کنار 
مسئولیت فعلی، طبابت هم می کند.وی تاکید کرد: مدون 
شــدن نسخه نویسی الکترونیک یعنی آغازی صحیح برای 

تکمیل پرونده الکترونیک سالمت.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود حسابداری مهر آنا داده پرداز
 درتاریخ 1401/06/07 به شماره ثبت 601022 به شناسه ملی 14011458979 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 

آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :بنام خدا موضوع فعالیت موسسه حسابداری حسابرسان مهرآنا 
داده پرداز الف ( انجام خدمات حسابداری و مالی : جمع آوری و ثبت اسناد حسابداری و مالی و گزارش های مالی و مدیریتی ، 
تهیه صورتهای مالی و بستن حسابها ، تهیه ترازنامه و دفاتر قانونی ، ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتها ، نظارت بر امور تصفیه ، 
طراحی و پیاده سازی سیستمهای مالی و نصب و راه اندازی نرم افزارهای حسابداری و مالی و گزارشات مدیریتی برای هیأت مدیره 
و سهامداران و تحلیل صورتهای مالی ب ( خدمات مالیاتی : تنظیم و ارسال کلیه اظهارنامه های مالیاتی اعم از عملکرد ، تکلیفی ، 
ارزش افزوده ، معامالت فصلی ، و مالیات حقوق و انجام کلیه تکالیف قانونی مودیان از بدو تاسیس و آغاز فعالیت و مجوزهای الزم 
، شرکت در کلیه مراحل رسیدگی های مالیاتی و اعتراض پرونده های مالیاتی ، تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه مالیاتی ج( خدمات 
ادارای و پرسنلی : ثبت نام بیمه ای و تهیه و ارسال لیست بیمه ، تنظیم و انعقاد انواع قراردادهای پرسنلی ، تهیه و تنظیم کارکرد و 
حضور و غیاب و محاسبات فنی حقوق و دستمزد ، انجام کلیه امور کارگزینی از مصاحبه تا استخدام ، اعزام کارشناس و نیروی کار 
خبره و متخصص اعزام کارشناس و نیروی کار خبره و متخصص د( خدمات مشاوره : ارائه مشاوره مالی و مالیاتی در زمینه استقرار 
دپارتمان مالی و حسابداری و اصالح ساختار ، ارائه و استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت و مستند سازی ایزو و مدلهای مدیریتی 
و و سیستمی ، عقد قرارداد پیمان مدیریت اجرایی واحدهای مالی و حسابداری و اداری ، تهیه و تنظیم طرحهای توجیهی ، اعطاء 
و دریافت نمایندگی و شرکت در مناقصات و مزایدات ، برگزاری کالسهای آموزشی و کارورزی و کارگاههای مالی و مالیاتی و ارائه 
مطالب آموزشی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، بهداشت)شهرک ولی عصر شمالی(، خیابان شریعتی، کوچه میالن بیست 
و پنجم، پالک 20، طبقه 3 کدپستی 1373653764 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سمیه عطائی قصبه به شماره ملی 0062154631 دارنده 9500000 ریال سهم الشرکه آقای سهیل 
عطائی قصبه به شماره ملی 0077933087 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سمیه عطائی قصبه به شماره 
ملی 0062154631 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سهیل عطائی قصبه 
به شماره ملی 0077933087 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء خانم سمیه 
عطایی قصبه به شماره ملی 0062154631 به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار مردم ساالری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1374480(

تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسین مشاور ویرا بسپار صنعت 
14011464250 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح  درتاریخ 1401/06/08 به شماره ثبت 601134 به شناسه ملی 
و  خرید  قطعات  و  اولیه  مواد  تامین  بازرگانی،  مهندسی،  و  فنی  خدمات  :انجام  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر 
از شرکت های داخلی و خارجی )در  نمایندگی  بازرگانی اخذ و اعطای  فروش،تهیه و توزیع، واردات و صادرات، تولید کلیه کاالهای مجاز 
ذیربط  مراجع  از  اخذ مجوزهای الزم  از  لزوم پس  ( درصورت  اخذ مجوزهای الزم  از  فعالیت پس  انجام موضوعات  قانونی  صورت ضرورت 
 ، قبا  محله  تهران،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، تهران  شهرستان   ، تهران  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت 
1947953763 سرمایه شخصیت حقوقی  1 کدپستی  منفی  ، طبقه   36 ، پالک  نبی  گل  ، خیابان شهیدمحمود  دکتر علی شریعتی  خیابان 
3500000 ریال توسط  نام عادی مبلغ  با  100 سهم آن  100000 ریالی تعداد  100 سهم  10,000,000 ریال نقدی منقسم به  از مبلغ  عبارت است 
115 پرداخت گردیده  با کد  اهن  راه  نوین شعبه شهرک  اقتصاد  بانک  بانک  نزد   1401/03/31 59 مورخ  بانکی شماره  موسسین طی گواهی 
اصلی  به سمت عضو   0020751656 ملی  به شماره  قاسمی  اعضا هیئت مدیره خانم سوگل  باشد  تعهد صاحبان سهام می  در  والباقی  است 
نایب  به سمت  و  2 سال  به مدت  مدیرعامل  به سمت   4579255089 ملی  به شماره  قاسمی  اسماعیل  آقای  2 سال  به مدت  مدیره  هیئت 
2 سال آقای محمدجواد رمضانی هرندی به شماره ملی 5659625665 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادهای عقود اسالمی و همچنین 
می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیره  هیئت  اعضای  از  یکی  همراه  به  هرندی  رمضانی  محمدجواد  امضا  با  اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه 
البدل به مدت  0021586012 به سمت بازرس علی  باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم رومینا طایفه به شماره ملی 
1 سال آقای سیدیاسر صهری به شماره ملی 1141229919 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار مردم ساالری جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره 346998 مورخ 1401/05/18 وزارت صنعت معدن تجارت تاسیس گردید. ثبت 

باشد.  نمی  فعالیت  پروانه  و صدور  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع 
س�ازمان ثبت اس�نادوامالک کش�ور اداره ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری تهران )1374514(

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

نظر به دســتور مواد ۱ و ۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رســمی مصوب۱۳۹۰/۹/۲۰، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه کفشــگر کال پالک ۲۵ اصلی  بخش ۱۶ ۱۸۱۹۰فرعی بنام 
اولیاء جعفری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 

۴۰۵/۷۰ متر  مربع خریداری بدون واسطه از آقای قنبر دهقان مالک رسمی .
مالک رسمی. لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد ســند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از 
طریق این روزنامه محلی اکثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد با 
معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
بدیهی اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه 
ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، 
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف 1366151
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/5/29 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/6/12

یونس قصابی الکفیل اداره ثبت اسناد و امالک قائمشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائمشهر

نظر به دســتور مواد ۱ و ۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مســتقر در واحد ثبتی قائمشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و 

رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه ســاروکال پالک ۱۸ اصلی  بخش ۱۶ ۵۴۶۲ فرعی بنام آقای 
مفید کامل شیخ رجه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که دران احداث بنا شده است به 

مساحت ۱۷۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از اقای شهرام علیزاده مالک رسمی .
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه محلی اکثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روســتاها عالوه بر انتشار آگهی، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد با 
معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
بدیهی اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه 
ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، 
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف 1374713
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/6/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/6/27

یونس قصابی - اداره ثبت اسنادوامالک قائمشهر 



اقتصادی   5 شنبه  12 شهریور   1401- 6 صفر 1444 - 3  سپتامبر 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5799

متوسط قیمت خانه های کلنگی تهران
 به متری ۵۲ میلیون تومان رسید

مرکز آمار ایران متوســط قیمت هر متر مربع مســکن کلنگی در تهران طی 
زمستان سال گذشته را ۵۲.۱ میلیون تومان اعالم کرد.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از مرکز آمار ایران، نتایج طرح گردآوری اطالعات قیمت و اجاره 
مســکن شهر تهران در زمستان ۱٤٠٠ منتشر شد.متوسط قیمت فروش هر 
مترمربع زمین یا زمین ســاختمان مسکونی کلنگی معامله شده در زمستان 
۱٤٠٠ از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران ۵۲ میلیون و ۱٧٤ 
هزار تومان با میانگین مســاحت ۲٣٨ متر مربع بوده اســت که نســبت به 
فصل قبل )پاییز ۱٤٠٠( درصد و نســبت به فصل مشــابه سال قبل ۱.۱٧ 
درصد افزایش داشته اســت.بنگاه های معامالت ملکی کشور موظف هستند 
مشــخصات کلیه معامالت خریــد و فروش و اجاره را در ســامانه اطالعات 
مدیریت معامالت امالک و مســتغالت کشــور ثبت کنند.با توجه به این که 
کاهش یا افزایش حجم )تعداد( معامالت در مناطق شهر تهران باعث کاهش 
یا افزایش شــدید متوسط )حسابی( قیمت در ســطح کل شهر می شود، از 
متوســط تعدیل شــده )وزنی( که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای 
مسکونی دارای سکنه محاسبه می شــود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر 

حجم معامالت، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

شرط سازمان امور مالیاتی
 برای معافیت مالیاتی شرکت های بازار سرمایه

ســازمان امــور مالیاتی در اطالعیــه مهم اعالم کرد که حاضر اســت بنا بر 
شرایطی شرکت های بازار سرمایه را از پرداخت مالیات معاف کند.به گزارش 
خبرگزاری مهر، در اطالعیه مهم اعالم کرد: اگر شــرکت های بازار ســرمایه 
ســود تقســیمی خود را به جای پرداخت نقدی به سهامداران و خارج کردن 
آن از بازار، صرف افزایش سرمایه شرکت کنند، مالیات آن صفر خواهد شد.

لغوممنوعیت واردات گندم توسط بخش خصوصی 
بر اســاس اعالم گمرک ایران، ممنوعیت ثبت سفارش واردات گندم توسط 
بخش خصوصی برداشــته شد.به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نامه نرگس 
باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، ممنوعیت ثبت 
سفارش واردات گندم توسط بخش خصوصی لغو شده است.در این بخشنامه 
علت آزاد شدن واردات گندم توسط بخش خصوصی مصوبه جلسه ۵٨ ستاد 
هماهنگــی اقتصادی دولت بوده که بر اســاس آن بخش خصوصی می تواند 

گندم معمولی و دروم وارد کند.

قیمت بلیت اتوبوس در ایام اربعین اعالم شد
ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نرخ جابجایی مسافر از مبدأ شهرها 
به مقصد پایانه های هدف طرح اربعین را اعالم کرد.به گزارش ایسنا، سازمان 
راهــداری و حمــل و نقل جاده ای نرخ جابجایی مســافر از مبدا شــهرها و 
شهرستان ها به مقصد پایانه های هدف طرح اربعین را اعالم کرد.الزم به ذکر 
است، لیست نرخ جابه جایی مسافر که به پیوست در این گزارش ذکر شده، به 
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی 
و ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان های سراسر کشور ابالغ 
شده است و درصورت هرگونه عدول از نرخ های اعالمی تخلف محسوب شده 

و بر اساس قانون با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

تشکیل شورای ملی سیاست گذاری 
همکاری های دوجانبه ایران و عراق 

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق از برگزاری نشســت شــورای 
سیاست گذاری همکاری های دوجانبه ایران و عراق خبر داد.به گزارش ایلنا، 
یحیی آل اســحاق اظهار داشت: عراق به عنوان دومین شریک تجاری کشور 
به تنهایی مقصد بیش از ۱۵ درصد کاالهای صادراتی کشورمان به اقصا نقاط 
دنیا می باشد. وقتی از بیش از ۱۵ درصد کاالهای معدنی، فرآورده های نفتی 
و مواد اولیه شیمیایی و صنعتی کسر می گردد این سهم به بیش از ٤٠ درصد 
از محصــوالت نهایی صادراتی افزایش می یابد.آل اســحاق افزود: نکته حائز 
اهمیت آن اســت که کاالهای صادراتی کشــورمان به عراق تقریبا به نسبت 
برابر با منطقه اقلیم کردســتان و مناطق جنوبی عراق صادر می گردد.رئیس 
اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: با توجه به ضرورت تحرک 
بیشتر در حوزه توسعه تعامالت اقتصادی و تجاری با کشور عراق مقرر است 
شورای سیاست گذاری همکاری های دوجانبه ایران و عراق با ابتکار عمل اتاق 
مشترک و مشارکت دستگاه های دولتی عمومی و بخش خصوصی و با حضور 
نمایندگان دستگاه های اجرایی، استانداری ها و اتاق های بازرگانی استان های 
مرزی برگزار گردد تا ضمن احصاء موانع و مشــکالت تجارت با آن کشــور، 
برنامه ریزی برای اجالس توســعه همکاری های اقتصادی دو کشور نیز دیگر 

موضوعات در دستور صورت پذیرد.

افزایش نرخ مرغ به ۶۵ هزار تومان
رئیس اتحادیه فروشــندگان مرغ و ماهی خاطر نشــان کرد: نرخ مصوب مرغ 
گوشــتی کیلویی ۵9 هزار و ٨٠٠ تومان اســت؛ فروشندگان امیدوار هستند 
کــه با آغاز هفته جدید قیمت ها ریزش کنند چراکه با افزایش نرخ مرغ میزان 
مصرف حدود ۲٠ درصد از ســوی مردم کاهش پیدا کرد.مهدی یوسف خانی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصــادی ایلنا، با تایید خبر  فروش مرغ کیلویی 6۵ 
هزار تومان، خاطرنشــان کرد: چند روزی است که شاهد افزایش نرخ مرغ در 
واحدهای صنفی هستیم؛ مرغ زنده کیلویی ٤٤ تا ٤۵ هزار تومان و مرغ عمده 
کیلویی 6٠ هزار تومان شــده اســت از این رو  نرخ فروش مرغ آماده طبخ در 
خرده فروشــی به کیلویی 6۵ هزار تومان رسید.این فعال صنفی با بیان اینکه 
رعایت نرخ مصوب از ســوی فروشندگان الزامی است، تصریح کرد: نرخ مصوب 
کیلویی ۵9 هزار و ٨٠٠ تومان است فروشندگان امیدوار هستند با آغاز هفته 
جدید قیمت ها ریزش کنند چراکه با افزایش نرخ مرغ میزان مصرف حدود ۲٠ 
درصد از سوی مردم کاهش پیدا کرد.وی ادامه داد: مرغ کیلویی 6٠ هزار تومان 
خرید گوشــت قرمز را برای خانوارها اقتصادی تر کرده است؛ تفاوت نرخ مرغ و 
گوشــت همواره ۵ برابر بود اما در حال حاضر این تفاوت قیمت ۲.۵ تا ٣ برابر 
شده است از این رو بخشی از خانوارها ترجیح می دهد به جای مرغ، گوشت قرمز 
خریداری کنند چراکه گوشت در سفره خانه های ایرانی کاربرد بیشتری دارد.به 
گفته رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی؛ توان خرید مردم مشخص است 
و حتی نرخ مصوب کیلویی 6٠ تومان نیز برای خریداران مورد قبول نیست؛ این 
در حالیست که تولیدکنندگان متقاضی نرخ جدید هستند و پیشنهاد فروش 
مرغ کیلویی ٧٠ تا ٨٠ هزار تومانی را به دولت می دهند البته بدون تردید این 

نرخ از سوی دولت تایید نخواهد شد.

سکه و طال ارزان تر شد
طبق تحلیل نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، در سایه کاهش نرخ ارز 
در بازارهای داخلی که به دنبال اخبار مثبت سیاســی- اقتصادی شکل گرفته 
و همچنین ســیر نزولی قیمت  طال در بازارهای جهانی، قیمت سکه و طال در 
بازارهای داخلی هم کاهشی شــده است، بگونه ای در آخرین معامالت هفته، 
ســکه بطور متوسط ٣۲٠ هزار تومان و هر گرم طال ۲۵ هزار تومان نسبت به 
ابتدای هفته ارزان تر شده اند.محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با وضعیت یک هفته اخیر بازار ســکه و طال داخلی اظهار کرد: در هفته ای که 
گذشــت، قیمت جهانی طال مجدد سیر نزولی داشــت و به کانال ۱6٠٠ دالر 
کاهش پیــدا کرد. در این هفته بطور متوســط ٤٤ دالر کاهش قیمت اونس 
جهانی را داشتیم. این در حالی بود که نرخ ارز در داخل نیز تحت تاثیر مذاکرات 
برجامی، کاهشی طی شده است؛ البته در اواسط هفته کمی با افزایش همراه بود 
اما مجدد در پایان هفته کاهش یافت.نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
تاکید کرد: در مجموع قیمت سکه و طال در این هفته کاهشی بود و همانطور 
که اشــاره شد، این هفته بطور متوسط ٤٤ دالر اونس جهانی طال را داشتیم و 

نرخ ارز نیز حدود ۱٠٠ الی ۲٠٠ تومان کاهش پیدا کرد. 

اخبار کوتاه

بازار

بازار اجاره پس از طی چهار ماه پرالتهاب از حدود یک ماه 
قبل به آرامش نسبی رسیده و این در حالی است که دولت 
به منظور کنترل این بازار اقداماتی همچون الیحه اجاره داری 
حرفه ای، پرداخت کمک ودیعه و تعیین ســقف مجاز برای 
قراردادهای تمدید را انجام داده اســت.به گزارش ایســنا، 
اطالعات غیررســمی از افت بازار اجاره مسکن خبر می دهد. 
بررسی ها نشــان می دهد نرخ های پیشنهادی رهن و اجاره 
مسکن در شهر تهران در مردادماه ۱٤٠۱ نسبت به ماه قبل 
٨ درصد کاهش یافته است. بازار اجاره، مردادماه را به عنوان 
یکی از ماه های پیک جابه جایی با التهاب کمتری در مقایسه 
با ماه های گذشته پشت سر گذاشت.آمار رسمی درباره قیمت 
مســکن شــهر تهران در مردادماه نیز بررسی های میدانی 
مبنی بر کســادی این بازار را تایید کرد. مطابق اعالم مرکز 
آمار ایران، متوســط قیمت وزنی هر متر مربع آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران در مردادماه امسال ٤۵ میلیون و ۱٤٨ 
هزار تومان بوده که در مقایسه با تیرماه افزایش ۱.٨ درصد 
را نشان می دهد. مرکز آمار هم چنین متوسط حسابی قیمت 
مســکن در تهران را ٤۲ میلیــون و ٨٣9 هزار تومان اعالم 
کرد.وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی اقدامات دولت 
برای کنترل بازار اجاره را تشــریح کرد. در این گزارش آمده 
اســت: وزارت راه و شهرسازی با تأمین زمین یک میلیون و 
6٣۱ هزار و ٤٤٠ واحد مراحل مختلف ساخت یک میلیون 
و ۱6٣ هــزار و ۵٤9 واحد را آغاز کرده اســت و در بخش 
کنترل بازار اجاره عالوه بر بســته سیاســتی مصوب شده 
در جلســه ســران قوا به تدوین الیحه اجاره داری حرفه ای 
و پرداخت تســهیالت کمک ودیعه مسکن پرداخته است.
حســب اطالعات طرح جامع مســکن طی ۵ سال گذشته 
باید ســاالنه حدود 9٠٠ هزار واحد مسکونی تامین می شد. 
این در شرایطی اســت که بر اساس اطالعات منتشر شده 
طی ســال های مذکور صرفا به میزان ۵٠ درصد این میزان، 
تولید مسکن در کشور صورت پذیرفته است و بازار مسکن 
در شــرایط فعلی با عدم تعادل شــدید بین عرضه و تقاضا 
مواجه شده است. از این رو و همچنین متاثر از بی ثباتی های 
روی داده در شرایط کالن اقتصادی طی سال های گذشته، 
قیمت مسکن و اجاره بها به میزان قابل توجهی افزایش یافته 
است. مجموعه این شرایط، عموم خانوار به خصوص خانوار 
موجود در دهک های پائین درآمدی را در تامین مســکن با 
مشکل مواجه نموده است. بنابراین ضروری است دولت در 
چارچوب قوانین و مقررات موجود به خصوص قانون جهش 
تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
مســکن با ارائه انواع امکانات و مشوق ها از جمله ارائه زمین 
ارزان قیمت زمین تامین مســکن را برای خانوارهای فاقد 
مسکن واجد شرایط ایجاد نماید.دولت سیزدهم برای کنترل 
بازار اجاره عالوه بر افزایش ســقف تسیهالت، تعیین سقف 
افزایش اجاره بها، بســته کنترل بازار مسکن را در سه بخش 
تدوین کرده اســت که در جلسه سران قوا برای راهکارهای 
کوتاه مدت آن تصمیم گیری شد.با توجه به اینکه اجاره بهای 
مســکن هزینه فرصت و بازدهی سرمایه انباشت در مسکن 
و به عبارتی یــک نوع خدمت در مجموعــه اقتصاد کالن 
محسوب میشــود، بنابراین بدیهی است که همگام با سایر 
خدمات عرضه شده در مجموعه اقتصاد و در شرایط تورمی، 

بازار اجاره مسکن نیز با افزایش قیمت مواجه شود. به عالوه 
اجاره بهای دریافتی نسبتی از قیمت ملک مورد اجاره است 
و اثر افزایش قیمت مســکن به عنوان یــک دارایی بر روی 
اجاره بهــا با وقفه ظاهر خواهد شــد.بر همین اســاس و به 
طورکلی مهمترین عوامل موثر بر اجاره بهای مسکن شامل 
نقدینگی و تورم عمومی، قدرت خرید خانوار، کشش پذیری 
اجاره بهــا، تاثیر عوامل روانــی و انتظارات بر بــازار اجاره، 
ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، 
کمبود واحدهای مسکونی اجاره ای متناسب با تمکن مالی 
دهک های متوســط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و در 
پــی آن افزایش میزان تقاضا برای مســکن اجاره ای، و نرخ 
سود ســپرده های بانکی و تاثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب 
میزان رهن و اجاره مسکن است.نقدینگی و تورم عمومی با 
وجود افزایش نرخ رشــد نقدینگی بیش از ٤٠  درصدی در 
ســال ۱٤٠٠، تاثیر آن بر تورم عمومــی و اثرگذاری با وقفه 
آن بر روی اجاره بهای مســکن، بدیهی اســت که اجاره بها 
مســتعد افزایش بوده و از متغیرهای کالن تاثیر می پذیرد.
ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، 
کمبود واحدهای مسکونی اجاره ای متناسب با تمکن مالی 
دهک های متوســط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و در 
پی آن افزایش میزان تقاضا برای مســکن اجاره ای- افزایش 
تعداد خانوارهای تک نفره و کاهش تولید و عرضه مسکن در 
ســالهای گذشته، عرضه مسکن اجاره ای به بازار متناسب با 
تقاضا را کاهش داده و زمینه افزایش اجاره بها را فراهم آورده 
است.نرخ سود سپرده های بانکی از دیگر عواملی است که بر 
ترکیــب رقم رهن و اجاره ماهانه تاثیر می گذارد، به عبارتی 
در شــرایطی که نرخ سود سپرده باال باشد، موجرین تمایل 
به دریافت رهن بیشتر و در زمان کاهش نرخ سود تمایل به 
افزایش رقم اجاره بها دارند.با وجــود همه این موارد وزارت 
راه و شهرســازی اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار 

اجاره و کمک به مستاجران انجام داده از آن جمله می توان 
به تدوین الیحه اجاره داری حرفه ای با هدف ساماندهی بازار 
اجاره و حمایت از مســتأجران که جهت تصویب و ابالغ به 

دولت ارسال شده، اشاره کرد.
پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن

همچنین طی سالهای ۱٣99 و ۱٤٠٠ تسهیالت کمک 
ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین پرداخت شد 
که در قالب این طرح بیش از ٤۵٠ هزار خانوار از تسهیالت 
کمک ودیعه مسکن اســتفاده کردند. همچنین محدودیت 
افزایش ســقف اجاره بها در سال ۱٤٠۱ نیز اجرایی شده که 
برابر گزارش های دریافتی تاثیر قابل مالحظه ای در جلوگیری 
از جا به جایی مستأجران و افزایش تمدید قراردادهای اجاره 
داشته شده اســت. ثبت نام از مستأجران متقاضی دریافت 
تسهیالت ودیعه مسکن به تعداد بیش از ٣.۲ میلیون نفر از 
سال ۱٣99 تا کنون که ۵٠۵.۲۵۱ نفر ان مربوط به فاز سوم 

تسهیالت در سال ۱٤٠۱ است.
احــراز شــرایط متقاضیان دریافت تســهیالت ودیعه و 
شناســایی بیش از ٨9٠هزار متقاضی حائزشــرایط از سال 
۱٣99 تا کنون کــه ٤٤۲.٧۵٠ نفر ان مربوط به متقاضیان 
سال ۱٤٠۱ است.پرداخت حدود ۵٠٠هزار فقره تسهیالت 
ودیعه مسکن به مســتأجران متقاضی که بالغ بر ٤٠ هزار 
واحد آن مربوط بــه متقاضیان ثبت نامی از اواخر خرداد ماه 
و تســهیالت سال ۱٤٠۱ می باشــد.  الزم به توضیح است 
که برنامه تعیین ســقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای 
تمدیدی ســال ۱٤٠۱ در دســتور کار قرار گرفت ومصوب 
شده اســت. بعالوه پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن 
به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان ها و سایر نقاط 
شهری با افزایش مبلغ ۱٠٠، ٧٠ و ٤۵ میلیون تومان برای 
سال ۱٤٠۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که پرداخت 
آن در شــبکه بانکی کشور در حال انجام است.عالوه بر این 

تولید و عرضه مســکن در قالب طرح های حمایتی و کمک 
به کسب و کار بخش خصوصی در قالب قانون جهش تولید 
مســکن با جدیت در حال انجام اســت. این اقدام منجر به 
افزایش موجودی مســکن در کشــور و به دنبال آن کنترل 
بهای مســکن و کنترل نرخ رشد اجاره بهای مسکن خواهد 
شد.گزارش های میدانی حاکی از آن است که سیاست های 
اجرایی ســالهای گذشته از جمله پرداخت تسهیالت کمک 
ودیعه و تعیین ســقف اجاره بها تاثیــر مطلوبی در کنترل 
افزایش اجــاره در قراردادهای تمدیدی اجــاره به ویژه در 
شــهرهای بزرگ داشته اســت.مجموعه ای با عنوان بسته 
مدیریت بازار اجاره در سه بخش تدوین شده است. موضوع 
نخست این بسته، موضوع کمک یا تشدید عرضه واحدهای 
خالی موجود در بازار اســت. این اقدام کوتاه مدت با سامانه 
امالک و اسکان اجرایی شده اســت. سامانه اسکان امالک 
در دی ماه سال گذشته برای اولین بار توانست بیش از ۵6٠ 
هزار واحد مســکونی خالی را شناســایی و به سازمان امور 
مالیاتی معرفی کنــد و اولین مالیات های خانه خالی بعد از 
٤٠ و چند ســال که از اولین قانون می گذشــت، در بهمن 
ماه سال گذشــته به اجرا درآمد.موضوع دوم افزایش تولید 
واحد های مسکونی اســت که در قالب پروژه های حمایتی 
طرح نهضت ملی مســکن با جدیت در حال انجام اســت 
به طــوری که وزارت راه و شهرســازی با تأمین زمین یک 
میلیون و 6٣۱ هزار و ٤٤٠ واحد مراحل مختلف ســاخت 
یــک میلیون و ۱6٣ هزار و ۵٤9 واحد را آغاز کرده اســت.

تهیه، ارائه و تصویب بسته سیاسی به نشست سران قوا عالوه 
بر تعیین میزان افزایش ســقف تمدید قراردادهای اجاره بها 
در سال ۱٤٠۱ و تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره، 
موارد اســتثناء شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها قید شده 
است.مستاجر در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورداجاره 
را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت 
معامالت امالک ثبت نموده و کــد رهگیری دریافت کرده 
باشــد و اطالعات ملک را در ســامانه امالک و اسکان ثبت 
کرده باشد، و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر 
نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی ربط اقدام کرده 
باشــد، الزم است واحد مســکونی را تخلیه کند.همچنین 
درصورتی که مســتاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص 
مرجع قضایی )شورای حل اختالف( نسبت به انجام به موقع 
تکالیف اقدام نکرده باشــد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره بها 
معادل درصدهای مصوب توســط مستاجر پذیرفته نشود، 
الزم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.سران 
قوا همچنین مصوب کردند؛ درصورتی که فرزند مالک ازدواج 
رســمی کرده و برای سکونت به واحد مورداجاره نیاز داشته 
باشد و یا اینکه مالک نیاز به سکونت در واحد مسکونی خود 
داشته باشد با داشتن شرایط الزم، مستأجر الزم است واحد 
مســکونی را تخلیه کند.مالک رسیدگی و بررسی حقوقی 
اختالفات اجــاره بین موجر و مســتاجر در مراجع قضایی 
)شــورای حل اختالف( اطالعات ثبت شــده در سامانه کد 
رهگیری و امالک و اسکان است.مراجع قضایی )شورای حل 
اختالف( مکلفند در کوتاه ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف 
مدت یک ماه نســبت به بررسی موارد اختالف و صدور رای 

اقدام کنند.

وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفــت: تجارت غیرنفتی 
کشورمان در چهارماهه نخست امسال ۲۱ درصد رشد یافته 
است.به گزارش ایرنا، »سید رضا فاطمی امین وزیر« در برنامه 
صف اول شبکه خبر با مهم ارزیابی کردن دو شاخص تولید و 
تجارت در اقتصاد افزود: سال ۱٤٠٠ تجارت غیرنفتی کشور 
رشد قابل توجهی داشــته و به رقم ٤٨ میلیارد دالر رسیده 
اســت.وی ادامه داد: همچنین در ٤ماهه نخست امسال این 
رقم نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد رشد را 
نشــان می دهد. وزیر صمت  با اشاره به اینکه تالش شده تا 
تحوالت زیرساختی در همه عرصه های مربوط به وزارتخانه 
ایجاد شــود گفت: دولت مردمی عمیقاً باور دارد که مسائل 
کشور داخلی است و خودمان باید این مسائل را رفع کنیم.

فاطمی امین در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه با وجود 
تحریم ها چرا در یک سال گذشته تجارت و تولید رشد داشته 
اســت، گفت: دلیلش آن است که فکرمان عوض شده و این 
دولت منتظر نمی ماند ببیند آن طرف چه تصمیمی می گیرد؛ 

بلکه با اتکا به توان داخل تصمیم ها اتخاذ می شود.
وی در ادامــه با ارائه آماری از بخــش تولید، صادرات و 
ســایر بخش های وزارت صنعت معدن و تجارت به تشریح 

فعالیت های این وزارتخانه در یک سال گذشته پرداخت.
تالش برای قطع برنامه ریزی شده برق

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به بخش صنعت 
و تولیدات آن روند طی شــده را روبه رشــد دانســت و در 

خصوص قطعی برق صنعت در تابســتان گفت: تالش شد 
تا برق علی رغم سال های گذشته به صورت برنامه ریزی شده 
و هماهنگ قطع شــود تا آسیب کمتری به تولید وارد شود. 
به همین دلیل امسال نسبت به سال گذشته بخش صنعت 
۱۲ درصد بیشتر برق دریافت کرده است و کاهش تولید به 

دلیل قطعی برق نسبت به سال های قبل کمتر بوده است.
فاطمی امین همچنین با اشاره به بازار سیمان و نوسانات 
آن در ســال گذشــته و ســال جاری گفت: توانستیم بازار 
ســیمان را کنترل کنیم و در سال گذشته پس از یک ماه و 
نیم افزایش قیمت در این بازار با اصالح سازوکار بازار سیمان 

قیمت را به قبل از گران شدن برگردانیم.
روند روبه رشد تولید خودرو

وزیر صمت در ادامه با اشاره به اقدام هایی  که در خصوص 
کنترل و ســاماندهی صنعت خودرو صورت گرفته گفت: در 
دی ماه سال گذشته ۱٧٠ هزار خودروی ناقص در پارکینگ ها 
وجود داشــت که در حال حاضر باثبات بخشی به تولید این 
مشــکل رفع شده است و از ابتدای امسال تا کنون حدود ٧ 
خودرو ناقص تولید شده که این رقم از استانداردهای جهانی 
نیز کمتر است. فاطمی امین با بیان اینکه تولید خودرو روند 
روبه رشدی داشته است گفت: ثبات بخشی به تولید و اصالح 
سازوکارها و تأمین قطعات از جمله مهم ترین عوامل رشد در 
این صنعت اســت و با انجام اقدام هایی  ازاین دست قدم در 
مسیر توسعه صنعت خودرو گذاشته ایم. اقدام هایی  از قبیل 

صدور ۲٣٠ میلیون قطعه کد رهگیری برای قطعات خودرو 
و ۱٣٠ هزار شناســه که باعث می شود جلوی عرضه کاالی 
قاچاق و تقلبی در بازار گرفته شود. وی با اشاره به برگزاری 
نمایشگاه تحول صنعت خودرو در هفته نخست شهریورماه 
افزود: در این نمایشگاه دیدیم که صنعت خودرو به سمت بن 
سازه ها و پلتفرم های مشترک می رود که همین هماهنگی 
و هم افزایی بین شــرکت های مختلف خودروســازی اعم از 
خصوصی و دولتی باعث کاهــش قیمت و افزایش کیفیت 

خودرو می شود.
خودروی اقتصادی حلقه مفقوده

فاطمی امین افزود: خودروی اقتصادی یکی از حلقه های 
مفقوده در ســبد خودروی ایران است و در نمایشگاه تحول 
صنعت خــودرو نوعی از این خودرو ارائه شــد که با تالش 
خودروســازان و نظارت وزارت صمت به زودی به بازار عرضه 
خواهد شد؛ اما تا زمان عرضه انبوه آن روی واردات این نوع 
خودرو حســاب می کنیم و یکی از شروط واردات خودرو را 
نیــز به لزوم واردات خودروی اقتصادی اختصاص داده ایم تا 
فقط خودروی لوکس وارد کشور نشود و همه مردم بتوانند 

از این فرصت استفاده کنند.
تالش برای توسعه روابط اقتصادی

وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه  سطح روابط اقتصادی 
کشور بســیار ضعیف تر از روابط سیاسی اســت افزود: این 
مســئله یک نقص مهم اســت و تالش کرده ایم تا روی آن 

متمرکز شــویم؛ ازاین رو روابط تجاری و اقتصادی خوبی را 
با کشورهایی از جمله روســیه، بالروس، عمان و پاکستان 
آغــاز کرده ایم. فاطمی امین همچنیــن در بخش دیگری از 
صحبت های خود به موضوع معدن اشــاره کرد و گفت:   در 
بخش معــدن عقب ماندگی هایی وجود دارد که یکی از این 
اشــکاالت موضوع اکتشافات اســت. اولین کاری که انجام 
دادیم شــناخت درســت و دقیق از ذخایر بود و در همین 
زمینه بیش از 6٠٠ پهنه معدنی در خراسان مشخص شد و 
با برنامه ریزی های انجام شده کل کشور را تحت پوشش قرار 
خواهیم داد، چرا که با شناسایی دقیق ظرفیت ها می توان به 

بهره برداری مطلوب در این حوزه رسید.
فعالیت بیش از هزار معدن به زودی

وی همچنین با اشــاره به اینکــه در ٣ ماه آینده ۱هزار 
و ۲٠٠ معدن فعال خواهند شــد گفــت: در بخش معدن 
جهــش قابل توجهی را در اخذ حقوق دولتی داشــتیم که 
امســال بیش از ۲ برابــر دیگر نیز اخذ خواهد شــد. وزیر 
صنعت معدن و تجارت در ادامه مســئله سرمایه در گردش 
را یکی از مهم ترین چالش های واحدهای تولید عنوان کرد و 
گفت: با تعامالت صورت گرفته بین وزارت اقتصاد و بانک ها 
صورت حساب های الکترونیکی طراحی شده که به موجب آنها 
هزینه و مبالغ به حساب مستقیم فروشنده ها واریز می شود 
و ازاین رو انحراف منابع کاهش پیدا می کند و باعث می شود 

منابع در تولید نگه داشته شوند.

پس از چهار ماه پر التهاب

بازار اجاره از تب و تاب افتاد

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

رشد ۲۱ درصدی تجارت غیرنفتی در چهارماهه امسال

رئیس اتحادیه مرکزی دام سبک خاطر نشان کرد: 
ســقف صادرات دام در مصوبه شورای قیمت گذاری و 
شیوه نامه صادرات به دلیل احتمال تنش در بازار اعالم 
نشــده است؛ ولی به صورت محرمانه به سازمان جهاد 
کشاورزی استان ها ابالغ شــده تا بر اساس آن مجوز 

صادر کنند.
افشــین صدر دادرس در گفت وگو با ایلنا، با اشاره 
به ابالغ شــیوه نامه صادرات دام زنده از سوی سازمان 
دامپزشــکی، گفت: مرجع صدور مجــوز صادرات دام 
زنده، سازمان جهاد کشاورزی استان هاست؛ متقاضیان 
صادرات باید درخواســت خود را به این سازمان اعالم 
کنند و هم اکنون در مرحله ثبت تقاضا هســتیم.وی 
گفت: اگر نقطه ابهامی در روند وجود ایجاد شود طبق 
شــیوه نامه از معاونت امور دام یا دفتر توسعه صادرات 

استعالم گرفته می شود در صورت نبود ابهام متقاضی 
برای طی کردن مراحل به ســازمان دامپزشکی مراکز 
استان ها ارجاع داده می شــود.رئیس اتحادیه مرکزی 
دام سبک با اشاره به کشورهای هدف صادراتی، خاطر 
نشــان کرد: کشورهای حاشــیه خلیج فارس، عراق و 
اقلیم کردستان دام زنده صادر می شود؛ و در ازای آن 

صادرکننده باید ارز وارد کشور می کند.
ایــن فعــال اقتصادی با بیــان اینکــه دامپروری 
فراسرزمینی در ارمنستان و مغولستان انجام می شود، 
گفت: در این کشورها مراتع به وفور وجود دارد و دام 
ارزان است از این رو سرمایه گذار ایرانی به این کشورها 
می روند و اقدام به تولید می کنند؛ اما نباید از این نکته 
غافل شــویم که محور توجه باید تولیدکننده داخلی 

باشد. 

هزینه رشــد موادغذایی در ایاالت متحده در ســال 
۲٠۲۲ به بیشــترین میزان افزایــش خواهد یافت.به 
گزارش ایسنا، بر اســاس گزارش جدید ایاالت متحده، 
هزینه رشــد مواد غذایی در حال افزایش اســت و این 
نشــانه ای از این است که تورم و بدترین اثرات آن تمام 
نشده اســت.قیمت همه چیزهایی که کشاورزان برای 
کشت محصوالت از کود گرفته تا خوراک و نیروی کار 

استفاده می کنند، سر به فلک کشیده است. 
به گفته وزارت کشــاورزی ایاالت متحــده، برآورد 
می شــود که هزینه های تولید در سال ۲٠۲۲ به میزان 
66.۲ میلیارد دالر یا ۱٨ درصد افزایش یابد که باالترین 
میزان در تاریخ بوده اســت.رونق هزینه های کشاورزی 
آمریکا در حالی رخ می دهد که جهان به طور فزاینده ای 
برای تامین منابع به ایاالت متحــده روی می آورد زیرا 

جنگ در اوکراین بازارهای کاال را متالشــی می کند و 
محموله های مهم غالت از دریای سیاه، یکی از سبدهای 
نان جهان را مختل می کنــد. قیمت های جهانی مواد 
غذایــی در ماه های اخیر رکوردها را لمس کرده اند زیرا 
تورم در اقتصادها موج می زند و سطح گرسنگی در حال 

افزایش است.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، بزرگ ترین جهش در 
هزینه ها از کود و خوراک برای پرورش حیوانات حاصل 
می شود. قیمت ذرت و گندم همچنان باالست. بازارهای 
کود شــیمیایی با نگرانی از اینکه تحریم های ناشی از 
جنگ اوکرایــن به محموله های روســیه، صادرکننده 
بزرگ، آسیب می زند، افزایش یافته است. بحران انرژی 
اروپا همچنین برخی از کارخانه ها را مجبور به تعطیلی 

یا کاهش تولید می کند.

ثبت رکورد تاریخی در هزینه کشاورزیدامپروری فراسرزمینی ایرانیان در مغولستان

مدتی است که فعالیت زنجیره ای بیت کوین بین سبز و 
قرمز نوســان دارد با این حال، این بار پس از اینکه قیمت 
بیت کوین متحمل زیان شدید شد، فعالیت روی زنجیره، 
بار دیگر به سمت نزول تغییر کرد. این کاهش، اکثر معیارها 
را تحت تأثیــر قرار داده و منجر بــه کاهش دو رقمی در 
برخی موارد شده است.به گزارش ایسنا و به نقل از کوین، 
فعالیت زنجیره ای بیت کوین در هفته گذشته موارد زیادی 
به جای گذاشته که نمونه ای از آن درآمدهای ماینر است. 
درآمــد روزانه ماینرهای بیت کوین به دنبال کاهش ارزش 

بیت کوین به ۱٧هزار و 6٠٠ دالر، به کمترین میزان ساالنه 
۱٨ میلیون دالری رسید و با بهبودی، درآمد روزانه ماینرها 
به باالی ۲٠ میلیون دالر رسید اما بار دیگر، درآمد ماینرها 
کاهش یافته است.در هفته گذشته، درآمد روزانه ماینرها 
حدود ٠.۱٠ درصــد کاهش یافت و به ۲٠.٧ میلیون دالر 
رسید که کمترین کاهش در همان دوره زمانی بوده است. 
درآمد روزانه حاصل از کارمزدها با کاهش ٠.۲٧ درصدی 
به ۱.۱٠ درصد رســیده است و در مقابل، معامالت روزانه 
با کاهش ٣.٧٨ درصدی در بازه زمانی مشــابه قرار دارد.

بیشــترین کاهش در هفته گذشته مربوط به کارمزدهای 
روزانه بوده اســت. کاهش ۲۱.۲٧ درصدی باعث کاهش 
آن از ۲6۵هزار و ۵9۵  دالر به ۲٠9هزار و 9٣ دالر شــد. 
در مورد حجم معامــالت روزانه، این متریک زنجیره ای با 
کاهش ۱6.٧٠ درصدی، از ٣.٣۵6 میلیارد دالر به ٧96.۲ 
میلیارد دالر نزول کرد که نشــان می دهد پول کمتری در 

بالک چین بیت کوین جابجا می شود.
نــرخ هش بیت کوین یکی از تنها مــواردی بود که در 
این دوره زمانی سبز شد. در زمانی که بیشترین کاهش ها 
ثبت شده بودند، تولید بلوک در ساعت به طور قابل توجهی 
افزایش یافت و  افزایش ٧.٣۱ درصد، میانگین 6.۱٨ بلوک 

را به 6.6٤ بلوک رساند. 
این تنها رنگ ســبز در دریای سرخ است. افزایش نرخ 

کشف بالک بیت کوین به احتمال زیاد دلیل کاهش کارمزد 
تراکنش ها بــوده که منجر به پایین ترین میانگین کارمزد 
تراکنش روزانه از آوریل ۲٠۲٠ شده است.به طور طبیعی، 
نرخ هش در حــال افزایش بود. ایــن آخرین افزایش در 
خندق خون آخرین هفته آگوســت شاهد افزایش آن به 
سمت اوج های ژوئن بود. با این حال، کمی کمتر از باالترین 
رکورد خــود متوقف شــد اما همچنان مســیر صعودی 
دلگرم کننده خــود را حفظ می کند.با این حال، میانگین 
تراکنش هــای هر بلوک و میانگین ارزش تراکنش کاهش 
یافته است. میانگین تراکنش های هر بلوک با ٣.٧٨ درصد 
کاهش به ۱۵٣٧ رسید و میانگین ارزش تراکنش ۱٣.٤٣ 
درصد از ۱٣هــزار و ۱9۵ دالر در هفته قبل به ۱۱هزار و 

٤۲۲ دالر در هفته گذشته کاهش یافت.

ارز دیجیتال 
آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

رالی خونین بیت کوین
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رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت از دستگیری دو 
مرد و یک زن ماشــاژور که پــس از ارائه خدمات از 
شــهروندان زورگیری می کردند، خبر داد.به گزارش 
ایلنا، سرهنگ جلیل موقوفه ای اظهار داشت: در پی 
شکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اخاذی ۲ مرد و 
یک زن، پرونده ای در این خصوص تشــکیل و تیمی 
از ماموران کالنتری ابوذر بررســی موضوع را بر عهده 
گرفتند.وی عنوان کرد: چکیده اظهارات شاکی نشان 
از این داشــت، شــاکی برای دریافت خدمات ماساژ 
در فضای مجازی با زن و مردی آشــنا شــده است. 
پس از ارائه خدمــات و پرداخت هزینه خدمات ارائه 
شده، متهمان با فیلمبرداری و تهدید انتشار فیلم، از 
وی اخــاذی و مرد دیگری که خــود را مامور معرفی 

می کرده مبالغ مختلفی را اخاذی کرده است.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه در تحقیقات 
پلیســی هویت و مخفیگاه این افراد شناســایی شد 
عنــوان کرد: در یک عملیات پلیســی هــر ۳ متهم 
دستگیر و در تحقیقات اولیه به جرم ارتکابی اعتراف 
و اظهار داشــتند، پس از فیلمبرداری از شــهروندان 
خود را مامور و از شــهروندان اخاذی می کرده اند.این 
مقام انتظامی تصریح کرد: در بررســی های بیشتر از 
مخفیگاه متهمان یک دستگاه بیسیم و دستبند فلزی 
نظامی و یک عدد افشــانه اشــک آور یک عدد وتونفا 
نظامی کشــف شــد و تاکنون ۳ تن از شهروندان به 
کالنتری مراجعه و از شــمتهمان اعالم شکایت کرده 

اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصــادی پلیس پایتخت از 
کشــف ۱۰ میلیارد ریال کاالی قاچــاق در بازدید از 
انبار علوفه در جنوب تهران خبر داد.به گزارش ایلنا، 
سرهنگ هدایت بهرامی، در تشریح این خبر گفت: در 
پی ساماندهی و نظارت بر انبارها کاال، ماموران پلیس 
امنیت اقتصــادی تهران از انتقال کاالی قاچاق تحت 
پوشش بار علوفه به یک انبار کاال در محدوده بزرگراه 
امام رضا )ع( مطلع شدند.وی افزود: بررسی های اولیه 
نشان از این داشت، فردی با اجاره کردن انبار علوفه، 
با اســتفاده از خودروهای سنگین کاالهای قاچاق را 
از شــهری های جنوبی کشــور به این مکان انتقال و 
سپس با اســتفاده از خودرو های وانت به بازار تهران 

انتقال می دهد.

این مقام انتطامی ادامه داد: با شناسایی مالک کاال 
و هماهنگی هــای قضائی تیمــی از ماموران به محل 
انبار علوفه، اعزام و در بررســی های بیشتر این مکان، 
۴ هزار و ۸۸۸ عدد کاالی خارجی شــامل: پوشاک، 
پارچه، کفش، کتانی، باطــری، المپ خارجی که در 
زیر علوفه جاســاز و دپو شده بود کشف کردند.رئیس 
پلیــس امنیت اقتصادی تهران به دســتگیری مالک 
کاالها اشاره کرد و ادامه داد: کاالهای کشف شده به 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل و 
کارشناسان ارزش کاالهای کشف شده را ۱۰ میلیارد 
ریال بر آورد کردند.گفتنی است سرهنگ بهرامی در 
خاتمه گفت: تحقیقات پلیســی برای کشف جزئیات 

پرونده کماکان ادامه دارد.

۱۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق در انبار علوفهدستگیری ماساژور های زورگیر

رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید گفت: دولت حتما باید 
به عنوان یک برنامه اولویت دار، به موضوع کاهش تصادفات 
ورود کند. سردار هادیانفر در حاشیه اولین سمپوزیوم ملی 
قــرارگاه مدیریت و کاهش تلفات حــوادث ترافیکی گفت: 
تصادفات یکی از مباحث جدی در کشــور است و متاسفانه 
ســاالنه بیــش از ۱٧ هزار جانباختــه و ۳۰۰ هزار مصدوم 
داریم. افزون بر خسارت های مالی، خسارت های معنوی نیز 
به خانواده ها وارد می شــود که از بین مصدومان ۲۰ درصد 
دچار قطع نخاع می شوند.وی با بیان اینکه ایران دارای تجربه 
خوبی در حوزه ترافیک اســت، گفــت: به نوعی تمام مردم 
کشور کاربر ترافیک هســتند. ما توانستیم از سال ۸۵، ۲۸ 
هزار کشته را به ۱۶ هزار کاهش دهیم. می توان گفت هر جا 
که اراده دولت را در کاهش تصادفات دیدیم پس از آن قطعا 
شاهد کاهش تصادفات بودیم. حاال نیز به عنوان یک برنامه 

اولویت دار حتما دولت باید به کاهش تصادفات ورود کند.
رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر اینکه ۳۲ دســتگاه 
در کاهش تصادفات نقــش جدی دارند گفت: برخی از این 
دستگاه ها غافلند و خودشان نیز نمی دانند که چنین تکالیفی 
دارند. هفت دستگاه از جمله ما در تصادفات نقش مستقیم 
داریم و به نظرم می شود که با برگزاری چنین نشست هایی 
و اســتفاده از موارد موفقی که در سایر نقاط جهان صورت 

گرفته است، شاهد کاهش تصادفات ترافیکی باشیم و شاهد 
برنامه اثربخشــی برای نوروز ۱۴۰۲ باشــیم. امیدواریم با 

پشتیبانی دولت برنامه اثربخشی را داشته باشیم.
هادیانفــر با بیان اینکه تقریبا ۵۱ درصد جانباختگان در 

تصادف اولیه جان خود را از دست می دهند گفت: ۴٩ درصد 
نیز پس از وقوع حادثه جان خود را از دســت می دهند. به 
همین دلیل نقش دستگاه هایی که اقدامات پیشگیرانه انجام 
می دهند غیر قابل اجتناب است. با توجه به آنچه که دیدم 
نقش هالل احمــر در خصوص در خودرو ماندگان، نجات و 
انتقال آن ها بسیار موثر است. هر چه دولت از هفت دستگاه 
اصلی در تصادفات جدی تر حمایت کند، خســارت کاهش 
پیدا می کند. وی گفت: به نظرم نمره هالل احمر ۲۰ است؛ 
چرا که رســیدگی به موقع دارند. در مواقعی کاســتی هایی 
بــرای آن ها وجــود دارد که اگر ابزار های امــداد و نجات و 
بالگرد ها را زیاد کنیم، اگر توزیع و آمایش بر اســاس نقاط 
حادثه خیز باشــد می توانیم ۵۰ درصد کشته های تصادفات 
را کاهش دهیم و بعد از آن دیگر بخش بیمارستان ها است.
هادیانفر اظهار کرد: اینکه به جد به دنبال این هستیم که در 
خودرو ها کیفیت افزایش پیدا کند و ایمنی ارتقا کند و این 
فقط مطالبه پلیس نیست.وی افزود: این دولت مردمی است 
و می خواهد برای مردم اقدامات انجام دهد. اینکه می گوییم 
و بعد خودرو را شماره می کنیم این یک نقص قانونی است. 
درخواســت اصالح این ماده قانونی را داریم. همچنین حاال 
از سوی شــخص رئیس جمهور مجوز داریم در صورتی که 

ایمنی تایید نشود شماره گذاری نمی کنیم.

فرمانــده انتظامی پایتخت از شــروع طرح 
ضربتی پلیس پایتخت برای مقابله با ســرقت 
خبر داد.به گزارش ایســنا، ســردار حســین 
رحیمــی در قرارگاه مقابله با ســرقت با تاکید 
بــر اینکــه ماموریــت اصلی پلیــس  پایتخت 
مقابله جدی با ســارقان و پدیده سرقت است، 
گفت: پی جویی جرم ســرقت از لحظه وقوع در 
دســتور کار قرار دارد و به محض وقوع هرگونه 
سرقت پیگیری موضوع و دستگیری سارقان به 
سرعت در دســتور کار گشت های ضربت  قرار 
خواهد داشت.رئیس پلیس پایتخت با اشاره به 
راه اندازی گشت های ضربتی خودرویی و موتوری 
مقابله با سرقت اظهار کرد: تمرکز ماموریت های 
پلیس پایتخت برای مقابله جدی و همه جانبه 

با ســرقت، زورگیری و سرقت های خشن است.
ســردار رحیمی با تاکید بر اینکه طرح ضربتی 
مقابله با سارقان با قدرت، اقتدار و قاطعیت انجام 
خواهد شد گفت: به شهروندان این اطمینان را 
میدهیم که با همه توان برای مقابله با سارقان و 
زورگیران به میدان آمده و مقتدرانه با این افراد 
که با عملکرد خود امنیت و آرامش و احســاس 
امنیت شهروندان را به خطر می اندازند، برخورد 
خواهیم کرد.رئیس پلیس پایتخت با اشــاره به 
اینکه عمده ِعده و ُعده کالنتری ها و پلیس های 
تخصصی در بحث برخورد با سارقان و مقابله با 
پدیده سرقت به کارگیری شده است، ادامه داد: 
محورهای اصلی و فرعی شهر حتی کوچه پس 
کوچه های شهر را به دنبال سارقان خواهیم بود.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه 
تمهیدات الزم را برای کاهش حضور یگان های  
۱۱۰ در محل های اعالم شده به کار گرفته ایم 
گفت: قــرارگاه دائمی مقابله با ســرقت پلیس 
پایتخت در راســتای رفع دغدغه شهروندان راه 
اندازی شده اســت و ان شاء اهلل شهروندان عزیز 
پایتخت بزودی از نتایج این طرح مطلع خواهند 
شد. سردار رحیمی با اشــاره به اینکه بسیاری 
از ســارقان خرده پا و حتی برخــی از زورگیران 
به دلیل مصرف مواد مخدر اقدام به ســرقت و 
زورگیــری می کنند، گفت: ســارقان معتاد به 
محض دســتگیری برای مــدت حداقل ۶ ماه 
تحویل مراکز بازپروری خواهند شد و پس از آن 

به اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد.

ســرکالنتر یازدهــم پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ 
گفت:سارق و ۲ مالخر کامپیوتر های خودرو سواری دستگیر 

شدند.
ســرهنگ صادق ضرونی گفت: در پی افزایش ســرقت 
کامپیوتر خودرو در محله »تهران نو« رســیدگی به موضوع 
و دستگیری سارق یا ســارقان در اختیار تیمی از ماموران 

کالنتری این محل قرار گرفت.

وی بــا بیان اینکه با تحقیقات صورت گرفته مشــخص 
شــد سرقت ها توسط یک ســارق انجام شده است افزود: با 
شناسایی مخفیگاه متهم، در یک عملیات ضربتی متهم در 
مخفیگاهش دســتگیر و در بررسی های بیشتر از این مکان 

خودرویی که متهم با آن به محل های سرقت مراجعه می کرد 
کشف شد.

ســرکالنتر یازدهم پلیس پیشگیری تهران با بیان اینکه 
همچنین متهم به فروش اموال ســرقتی به ۲ مالخر معین 

معترف شــد، ادامــه داد: مالخران اموال مســروقه نیز در 
مخفیگاهش دستگیر و از مخفیگاه آنان ۵۰ دستگاه کامپیوتر 
کشف شد. این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان به سرقت 
و مالخــری کامپیوتر خودرو با همــکاری یکدیگرمعترف و 
تا کنون تعداد ۲۰ تن از مال باختگان شناســایی شــده اند.

سرهنگ ضرونی در پایان خاطرنشان کرد: تحقیقات بیشتر 
برای کشف سایر مال باختگان ادامه دارد.

جوان پرایدسوار قصد ربودن دختر ۱۲ساله را داشت اما 
با فرار دختر زیرک، نقشه او ناکام ماند و پس از دستگیری 
انگیزه عجیبی را مطرح کرد. او مدعی شد که قصد داشته 

با گروگان خود ازدواج کند.
به گــزارش رکنا؛  چند روز قبل دختری ۱۲ســاله به 
همراه پــدر و مادرش راهی اداره پلیس شــد تا از راننده 
خودروی پرایدی به اتهام آدم ربایی شکایت کند. وی گفت: 
روز حادثه بعد از آنکه کالســم تمام شــد به خانه دوستم 
رفتم. غروب بود که از آنجا خارج شدم تا به خانه خودمان 
برگردم و درحالی که منتظر تاکسی بودم، خودروی پرایدی 

بوق زد و من مسیرم را گفتم. 
به گمان اینکه مسافرکش است سوار ماشین وی شدم 

و راننده که پســری جوان بــود حرکت کرد اما در بین راه 
ناگهان تغییر مســیر داد. من هم بــه او اعتراض کردم و 
راننده مدعی شــد به دلیل ترافیک از مسیر دیگری می رود 
تا مرا زودتر به مقصد برســاند. من اما به او مشکوک شده 
بودم چون رفتارهایش عادی به نظر نمی رســید. به همین 
دلیل بود که از او خواســتم توقف کند تا پیاده شوم اما او 
توجهــی نکرد و به راه خود ادامه داد. وی ادامه داد: خیلی 

ترسیده بودم و با راننده درگیر شدم. 
ســپس با مشت به شیشــه ماشــین کوبیدم تا راننده 
خودروهــای عبوری و رهگذران متوجه شــوند و به دادم 
برسند. خوشبختانه تالشــم نتیجه داد و راننده ای متوجه 
شد که پرایدسوار مرا گروگان گرفته است. به همین دلیل 

شروع کرد به تعقیب راننده ماشینی که من گروگانش بودم 
امــا راننده گروگانگیر توجهی به ایــن موضوع نکرده و به 
راهش ادامه داد. دختر ۱۲ســاله ادامه داد: سرانجام وقتی 
راننده گروگانگیر قصد داشت وارد ورودی یکی از بزرگراه ها 
شــود ناچار شد سرعتش را کم کند و در همان لحظه بود 
که با مشقت فراوان قفل در را باز کرده و خودم را به پایین 
انداختم و راننده ها به کمکم آمدند. جوان پرایدسوار هم از 

ترسش گریخت.
با این شــکایت، پرونده ای در این باره تشــکیل شــد و 
گروهی از مأموران پلیس آگاهی تهران با دســتور بازپرس 
جنایی تحقیقات خود را برای بازداشــت راننده گروگانگیر 
آغاز کردند که پس از بررســی تصاویردوربین مداربســته 

بزرگراه ها مشــخصات خودروی پراید را به دســت آورده و 
متهم را دســتگیر کردند. اگرچــه او در ابتدا جرم خود را 
انــکار می کرد اما وقتی با شــواهد و مدارک علیه خودش 
روبه رو شد ادعای عجیبی مطرح کرد و گفت: وقتی شاکی 
به عنوان مسافر سوار ماشینم شد از او خوشم آمد. هیکلش 
درشت بود و من اصال فکرش را نمی کردم ۱۲سال داشته 
باشــد. گمان می کردم حدود ۲۰سال سن داشته باشد به 
همین دلیل قصد داشــتم به او پیشــنهاد دوستی بدهم و 
بعد از آشنایی به خواستگاری اش بروم اما وقتی با پیشنهاد 
من مواجه شد ترســید و وحشت زده خودش را به بیرون 
از ماشــین پرتاب کرد.متهم بازداشت شده و تحقیق از او 

ادامه دارد.

مردان مســلح قصد ربودن مرد ثروتمندی را داشــتند 
که در حال ســوار شدن بر خودروی گران قیمتش بود، اما 
به دلیل اینکه نحوه راه انداختن این خودرو را نمی دانستند 
در اجرای نقشــه سرقت مســلحانه و آدم ربایی شان ناکام 
ماندند.به گزارش رکنا؛ عصر روز سه شنبه پسر جوانی بعد 
از بیرون آمدن از باشگاه ورزشی اش در حوالی پارک ساعی 
ســوار خودروی بنز گران قیمتش شــد تا به خانه برود. او 
هنوز در ماشــین را نبسته بود که یکباره ۲مرد نقابدار که 
مســلح به کلت کمری بودند را مقابل خــود دید. یکی از 
آنها از عقب دســتش را دور گــردن او انداخت و دیگری 
نیز با اســلحه شروع به تهدید کرد و آنها او را روی صندلی 
عقب کشــاندند. یکی از آنها فورا پشــت فرمان نشست و 
می خواست ماشین را حرکت دهد اما طریقه رانندگی و راه 
انداختن بنز cls را نمی دانســت. او کمی با ماشین کلنجار 
رفــت اما نتوانســت آن را راه بیندازد. درســت در همین 
دقایق بود که با ســر و صدا و درخواســت کمک صاحب 

بنز شــهروندان با کنجکاوی در آنجا جمع شدند و در این 
شرایط بود که مردان مسلح از ترس دستگیرشدن سوار بر 

یک پژو پرشیای سفیدرنگ از آنجا گریختند.
این حادثه در شرایطی اتفاق افتاد که صاحب خودروی 
لوکس به دلیل ضرب و شــتم از ســوی متهمان از ناحیه 

صورت و دست به شدت مجروح شد.
 او که ۳۶ســال دارد در این باره می گوید: حدود ساعت 
٧ عصر بود که از باشــگاهی در حوالی پارک ساعی بیرون 
آمدم و سوار خودروام شدم. استارت ماشین را زده بودم و 
می خواستم در را ببندم که ناگهان یک نفر که به صورتش 
نقاب زده بود و اسلحه به دست داشت از جلو و فرد دیگری 
که فقط کاله به سر کرده بود از عقب سوار ماشین شدند و 
به من حمله کردند. یکی از آنها درحالی که گلویم را گرفته 

بود با زور من را به صندلی عقب کشــاند و نفر دوم پشت 
فرمان نشســت. ماشین روشن و خالص بود اما او فقط گاز 
می داد و نمی توانست دنده را پیدا کند. او چند مرتبه تالش 
کرد ماشین را به راه بیندازد اما فایده ای نداشت و رانندگی 
با ماشــین من را بلد نبود. از طرفــی من هم با فردی که 
گلویم را گرفته بود درگیر بودم و او با چاقو دست و صورت 

مرا مجروح کرد. 
آنها می خواســتند من را ربوده و خودروام را هم سرقت 
کننــد اما وقتی دیدنــد نمی توانند ۲نفــری چنین کاری 
کنند همدست دیگرشــان هم آمد و ۳نفری من را کتک 
می زدنــد و اما مــن با لگد به در ماشــین کوبیدم و اجازه 
ندادم نقشه شــان را اجرا کنند. همزمان عابران هم جمع 
شــدند و وقتی آنها دیدند نمی توانند کاری انجام دهند و 

هر لحظه ممکن اســت پلیس از راه برسد، رهایم کردند و 
ســوار بر یک خودروی پژو پرشیای سفیدرنگ از آنجا فرار 
کردند.آنطور که این شــاکی می گویــد دقایقی بعد از این 
حادثه بود که نخســتین گروه از مأموران پلیس خود را به 
آنجا رســاندند و تحقیقات در این باره آغاز شد. آنها پس از 
ثبت اظهارات شاکی سراغ دوربین های مداربسته ای که در 
آنجا نصب شده بود رفتند. تصاویر ضبط شده جزئیات این 
آدم ربایی و ســرقت نافرجام را نشان می داد. از سویی در 
بررسی های فنی مأموران توانستند شماره پالک خودروی 
متهمان را به دست آورند. استعالم این شماره پالک حاکی 
از آن بود که شــماره انتظامی مربوط به یک خودروی تیبا 
اســت که به احتمال زیاد ســرقت شــده و روی خودروی 
متهمان که یک پرشــیا بود نصب شده است.براساس این 
گزارش هم اکنــون گروهی از مأمــوران اداره یکم پلیس 
آگاهی به دنبال دســتگیری متهمان و پی بردن به انگیزه 

آنها هستند.

رئیس پلیس راهور فراجا اعالم کرد

جان باختن ساالنه بیش از ١٧ هزار نفر در تصادفات

طرح ضربتی برخورد با سرقت در تهران کلید خورد

کشف ۵۰ فقره کامپیوتر سرقتی خودرو

فرار دختر ۱2 ساله از مرد شیطانی پرایدسوار در غرب تهران 

بدشانسی دزدان مسلح بنز در نحوه راه انداختن ماشین

زن ۵۵ ساله هنگام خوردن کله پاچه جان باخت
زن ۵۵ ســاله به دلیل گیر کردن اســتخوان کله پاچه در گلویش جان باخت.

به گزارش رکنا، رســیدگی به مرگ زن ۵۵ ســاله تهرانی نهم شهریور، در دستور 
کار محمدجواد شــفیعی بازپرس ویژه قتل تهران قرار گرفت.بررســی های اولیه 
نشــان می داد که زن میانســال براثر خفگی فوت کرده بود.ماموران کالنتری در 
در بررسی های ابتدایی متوجه شدند، متوفی هنگام خوردن کله پاچه بوده که یک 

استخوان در گلویش گیر کرده و پس از چند دقیقه  به کام مرگ فرو رفت.

قتل استاد دانشگاه تهرانی در خانه اش
استاد دانشگاه تهرانی در خانه اش به قتل رسید.به گزارش رکنا، ساعت ۲ بامداد 
رسیدگی به پرونده قتل استاد دانشگاه میانسال تهرانی در دستور کار محمدجواد 
شفیعی بازپرس ویژه قتل تهران قرار گرفت.بررسی های اولیه نشان می داد که اهالی 
محله امامزاده حسن با شنیدن سر و صدای خانواده مقتول متوجه به قتل رسیدن 
او شدند.در حالی که مقتول در خانه تنها بود مورد هجمه فرد یا افراد ناشناس قرار 
گرفــت و با اصابت ضربات چاقو از پا در آمد.خانــواده مقتول بعد از ورود به خانه 
متوجه جنایت رخ داده شدند و سپس موضوع توسط همسایه ها به پلیس گزارش 

شد.تحقیقات پلیسی و قضایی برای یافتن ردی از عامل جنایت ادامه دارد.

سقوط مرگبار کوهنورد جوان در ارتفاعات 
عظیمیه کرج

مدیر مدیریت بحران فرمانداری شهرستان کرج گفت: یک آقای کوهنورد ۳۴ 
ســاله به دلیل سقوط از ارتفاعات بیجی کوه عظیمیه جان باخت.به گزارش رکنا، 
مدیر مدیریت بحران فرمانداری شهرســتان کرج گفت: صبح دیروز ســقوط یک 
آقای ۳۴ ساله از ارتفاعات بیجی کوه عظیمیه به هالل احمر این شهرستان اعالم 
شد.مدیر مدیریت بحران فرمانداری شهرستان کرج گفت: علی رغم انجام مراحل 

احیا، کوهنورد مجروح جان خود را از دست داد.

کارمند بانک حساب مشتری بانک را خالی کرد 
رئیس پلیس آگاهی البرز گفت: کارمند یکی از بانک های دولتی که در دو فقره 
برداشــت غیرمجاز از حساب مشتریان ۸۵۰ میلیون ریال را برداشت بود، دستگیر 
شــد.به گزارش رکنا؛ سرهنگ محمد نادربیگی اظهار کرد: در پی ارجاع یک فقره 
پرونده اختالس یکی از کارمندان بانک های دولتی در شهرستان ساوجبالغ، بررسی 
موضوع در دســتور کار اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی اســتان 
قرار گرفت.وی افزود: بررســی های کارآگاهان حاکــی از این بود که کارمند یکی 
از شــعب بانکی در شهر هشتگرد با غیرفعال کردن سامانه پیامک بانکی دو نفر از 
شهروندان اقدام به برداشت غیر مجاز به مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال کرده است.رئیس 
پلیس آگاهی استان البرز اظهار داشت: با تکمیل تحقیقات و احراز اختالس برای 
مأموران، با انجام اقدامات پلیسی مخفیگاه متهم در شهر جدید مهستان شناسایی 

و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

دستگیری مردی که به کادر درمان گنبدکاووس 
حمله کرد

دادســتان گنبد کاووس از دستگیری عامل ضرب و شتم کادر درمان در یکی 
از بیمارســتان های این شهر خبر داد.به گزارش رکنا، حسینعلی ایزد گفت:  صبح 
دیروز یک نفر با کادر درمان بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس درگیر و به  ۴ 
نفر از جمله یک پرســتار و سه نفر از نگهبانان این بیمارستان  صدمه زد.دادستان 
ایزد افزود:  این فرد هم اکنون بازداشــت اســت و به اتهام ضرب و جرح عمدی 
و اخالل در نظم و آســایش عمومی در دادســرای این شهرستان برای او پرونده 
تشکیل شد.دادستان شهرستان گنبدکاووس گفت:  برخورد با کسانی که در مراکز 
درمانی این شهرســتان، اخالل ایجاد کنند، ســخت گیرانه خواهد بود و اغماضی 

درکار نخواهد بود.

شلیک مستقیم به سر مرد بدهکار در دماوند 
جوان ۳۸ساله با شلیک کلت کمری در شهر دماوند به قتل رسید.به گزارش رکنا؛ 
طی هفته های اخیر گزارش مفقودی مرد جوان ۳۸ ساله با مراجعه خانواده اش به 
مراجع انتظامی اعالم شد و اقدامات و بررسی های از سوی ماموران پلیس جهت پیدا 
کردن فرد گمشــده انجام گرفت.بر اساس بررسی های اولیه برای پیدا کردن جوان 
مفقود شده ، آخرین ارتباطش را به مرد مسن که از قبل بایکدیگر اختالفات مالی به 
علت بدهی داشتند، ختم کرد.با بازداشت فرد مظنون  به قتل و انکار این ارتباطات  
انجام شده، پس از گذشت چند روز قاتل به قتل مرد جوان لب به اعتراف گشود.طبق 
اعترافات، ماجرای قتل بر سر اختالفات مالی بدهی بدین شرح بود که فرد مظنون 
به قتل، مرد جوان را به باغش در شهر دماوند دعوت کرده بود.متاسفانه با اختالف 
بدهی  قاتل به مقتول ، مرد مسن با شلیک سالح گرم کلت کمری به ناحیه سر فرد 
جوان را به قتل  رســاند  وجسدش را سریعا در باغش دفن کرد. ماموران پلیس به 
مکانی که قاتل طبق اظهاراتش اعتراف کرده بود راهی شدند و جسد فرد جوان به 

قتل رسیده را کشف کردند.قاتل هم تحویل مراجع قضایی شد.

زن و مرد رسیدساز در قم جیب ۱۰ نفر را خالی کردند
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی قم از دســتگیری زن و مردی در اســتان 
که با نرم افزار رسیدســاز جعلی از ۱۰ هموطن کالهبرداری کرده بودند خبر داد.

به گزارش رکنا از قم؛ سرهنگ علی موالی در گفت و گویی اظهار داشت: به دنبال 
شکایت تعدادی از شــهروندان مبنی بر کالهبرداری از آن ها با رسیدهای جعلی، 
موضوع در دســتور کار مأموران پلیس فتا استان قرار گرفت.وی افزود: با اقدامات 
فنی و پلیسی و پیگیری مستمر پلیس فتا، در نهایت زن و مرد کالهبردار شناسایی 
که پس از هماهنگی با مقام قضائی هر دو در مخفیگاهشان دستگیر شدند.موالی 
افزود: با انتقال آن ها به پلیس فتا و در تحقیقات مشخص شد که هر دو با همکاری 
یکدیگر پس از خرید اجناس از طریق یکی از سایت های خرید اینترنتی با رسیدساز 
جعلی اعالم می کردند که هزینه را واریز کرده اند در حالی که اصال پولی به حساب 
واریز نشــده بود.وی با بیان اینکه اگر فردی به این شــیوه مورد کالهبرداری قرار 
گرفته نسبت به طرح شکایت اقدام کند، از اعتراف متهمان به کالهبرداری از ۱۰ 
نفر از شهروندان خبر داد و افزود: افراد ارسال پیامک های بانکی خود را فعال کرده 

تا از هرگونه جابجایی پول در حساب خود آگاه باشند.

کشف 29 دستگاه ماینر پیشرفته درکردکوی
فرمانده انتظامی استان از کشف ۲٩دستگاه ماینر پیشرفته قاچاق به ارزش بیش 
از ۱۰میلیارد ریال در شهرستان کردکوی خبر داد.به گزارش رکنا از گلستان؛ سردار 
سعید دادگر در تشریح این خبر اظهار داشت: با اشراف اطالعاتی ماموران انتظامی 
شهرستان کردکوی محل نگهداری دستگاه های استخراج رمز ارز ) ماینر ( در منزل 
شخصی در سطح شهرستان شناسایی شد.وی افزود: با هماهنگی مراجع قضائی و در 
بازرسی از منزل مورد نظر تعداد ۲٩ دستگاه ماینر پیشرفته قاچاق کشف شد.فرمانده 
انتظامی گلستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه های کشف شده را بیش 
از ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این راستا متهم دستگیر و پس از 

تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصالح شد.

مرد کثیف به بهانه کمک به ایتام میلیاردر شد 
کالهبردار ۳میلیارد تومانی در قالب کمک به ایتام و افراد بی بضاعت دستگیر 
شــد.به گزارش رکنا؛ ســردار  دالور القاصی مهر فرمانده انتظامی استان ایالم در 
تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر اینکه شخصی 
بــا هویت معلوم به بهانه کمک به ایتام و افراد بی بضاعت در فضای مجازی اقدام 
به دریافت مبالغ میلیاردی از چند نفر کرده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.وی افزود: در بررسی کارآگاهان پلیس آگاهی 
مشخص شد این شــخص با این شیوه و شــگردهای مختلف، ۳ میلیارد تومانی 

کالهبرداری کرده است.

مدیر متخلف گرگانی غافلگیر شد 
دادســتان مرکز استان گلستان از دستگیری یکی از مدیران شهری گرگان به 
اتهام دریافت رشــوه خبر داد .به گزارش رکنا از گرگان؛ محمود اسپانلو گفت: این 
فرد که یکی از مدیران شــهری گرگان اســت هنگام دریافت رشوه در خانه اش 
دســتگیر شد و فعال بازداشت است.دادستان اسپانلو افزود:  این مدیر، قرار بود در 
ازای دریافت ۱۰۰ سکه طال ، مسئله یک پرونده که در بخش حقوقی این دستگاه 
مشــکل داشت را برطرف کند.دادستان مرکز استان گفت:  این مسئول، زمانی که 
۲٧ سکه طال به عنوان پیش پرداخت رشوه را دریافت کرد ، با ورود سربازان گمنام 

امام زمان )عج( دستگیر شد.

اخبار کوتاه

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار از دستگیری عامالن 
شــهادت نگهبان بانک سپه این شهرستان در کمتر از یک 
هفته خبر داد.به گزارش رکنا، ابراهیم کوچک زایی فرمانده 
انتظامی شهرستان چابهار  اظهار کرد: در تاریخ سوم شهریور 
ماه ســال جاری در پی شهادت مظلومانه همکار بازنشسته 
فراجا احمد وحیدی پویا  نگهبان بانک سپه در  شهرستان 
چابهار  که هنگام ورد به بانک با تیراندازی اشــرار مسلح به 
شهادت رسیده بود، مراتب شناسایی و دستگیری متهمان 
متواری و عوامل اصلی دخیل در شهادت محافظ بانک به طور 
ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.وی گفت: با رصد دقیق  
اطالعاتی مامــوران  انتظامی، متهمــان در کمترین زمان 
شناســایی و با توجه به متواری و مجهول المکان بودن آنها 

تالش پلیس برای دستگیری عامالن این جنایت ادامه یافت. 
فرمانده انتظامی چابهار تصریح کرد: تیم رسیدگی کننده به 
این پرونده در جریان تحقیقات تخصصی خود به سرنخ هایی 
از زندگــی مخفیانه متهمان مذکور در شهرســتان چابهار 
دست یافتند و در نهایت با تالش مأموران پلیس شهرستان 
چابهار و پس از انجام اقدامات تخصصی پلیســی، مخفیگاه 
متهمان در یکی از روســتاهای این شهرستان شناسایی و 
در دو عملیات ضربتی و غافلگیرانه هر دونفر دستگیر شدند.
کوچک زایی بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک 
قبضه سالح کلت کمری به همراه دو تیغه خشاب و ۲۵ تیر 
جنگی و یک قبضه سالح کالشینکف با یک تیغه خشاب و 

۱۸ فشنگ جنگی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از کشف قتل عمد و 
دستگیری قاتل یک جوان بسیجی کمتر از یک ساعت خبر 
داد.به گزارش رکنا به نقل از  پایگاه خبری پلیس، سرهنگ  
اسماعیل زراعتیان در تشریح این خبر گفت: حوالی ساعت 
۲۲ ، ۱۰ شــهریورماه در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی بر درگیری منجر به قتل یک جوان  ۲٧ ســاله 
بسیجی در یکی از محالت شهرســتان، بالفاصله مأموران 
انتظامــی برای بررســی موضوع به محل مــورد نظر اعزام 
شــدند.وی افزود: در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد 
مقتول)جوان ۲٧ ســاله بسیجی( به وسیله ضربات چاقو از 
ناحیه سینه مجروح و به علت شدت جراحات وارده به قتل 
رسیده اســت. این مقام انتظامی افزود: با توجه به متواری 

شدن قاتل و همدســتش از محل درگیری، مأموران یگان 
امــداد با هماهنگی مرجــع قضائی تحقیقات خــود را در 
خصوص دستگیری قاتل و علت وقوع قتل  آغاز و در کمتر 
از یک ســاعت در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه موفق 
به شناســایی و دستگیری قاتل ۱۵ ســاله و همدست ۱۸ 
ســاله اش در یکی از محالت شهر شدند. فرمانده انتظامی 
شهرستان کازرون گفت با اشاره به تحقیقات به عمل آمده 
و با ارائه شواهد و مستندات،  متهم به قتل اعتراف و علت و 
انگیــزه خود از ارتکاب این جنایت را اختالفات قبلی عنوان 
کرد.سرهنگ زراعتیان به شهروندان توصیه کرد: هنگام بروز 
خشم و عصبانیت از هر گونه اقدام بی مورد و تصمیم گیری 

عجوالنه خودداری کنند.

اعتراف قاتل ۱۵ ساله به قتل بسیجی 27 ساله در کازرونشلیک مرگبار اشرار مسلح به کارمند بانک سپه چابهار
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طرح مترو اهواز پس از گذشــت ۱۵ سال از آغاز اجرا، تنها 
۲۹ درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و هزینه های گزافی 

صرف نگهداری از آن می گردد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نظر می رسد هر چه 
زمان بیشــتری از آغاز طرح بزرگ مترو اهواز می گذرد به 
جای پیشرفت آن شاهد ایجاد ابهامات بیشتر در ادامه یافتن 
یا نیافتن آن هستیم.جدیدترین اظهار نظر در خصوص مترو 
اهواز به مدیرکل دیوان محاســبات اســتان خوزستان باز 
می گردد که مردادماه در گفتگوی ویژه خبری با استناد به 
تهیه گزارشاتی در این خصوص گفت: به این نتیجه رسیدیم 
که اساسا از اول طراحی مترو اشکال داشت.به گفته مهدی 
غفاری یک ســری ترک فعل در این زمینه صورت گرفته و 
یک ســری اقدامات منفعالنه نیز انجام شده؛ اقداماتی که 
شــاید به زعم مدیران آن زمان خوب بوده، ولی نسبت به 
ســایر کالنشــهر ها از جمله اصفهان تبریز نه؛ بنابراین این 
اقدامات موجب شــده که روند اجرای مترو اهواز به خوبی 

پیش نرود.
او پیشــرفت کنونی طرح مترو اهواز را ۲۹ درصد به صورت 
فیزیکی خواند و افزود: هر چه از دولت و استان پول دریافت 
شــد صرف هزینه نگهداری طرح شده و عمال پیشرفتی در 
آن حاصل نشــده.البته آنچه ابهامات در ادامه این طرح را 
بیشتر می کند بخش دیگری از ســخنان آقای غفاری بود 
که به تشــکیل یک نشست با اســتاندار خوزستان و ارایه 
طرح های متفاوت و متعدد در زمینه اجرای طرح مترو اهواز 
اشاره کرد.مدیرکل دیوان محاسبات استان خوزستان گفت: 
در آن نشست به نتیجه رســیدیم تا کارگروهی به منظور 
بررسی دنبال کردن یا نکردن طرح مترو اهواز تشکیل شود؛ 
اگر بله که باید به دنبال تامین منابع آن برویم و اگر نه که 
باید رهایش کنیم و شــاید به صرفه نباشد.البته این مقام 
مسئول یادآور شد که اگر تصمیم به دنبال نکردن این طرح 
گرفته شود، این موضوع به معنای تعطیلی کامل این طرح 
نخواهد بود و راه های جایگزین آن نیز وجود خواهد داشت.

آنچه بیش از همــه موجب ایجاد ابهامــات در طرح مترو 
اهواز می شــود، مشخص نشدن وضعیت آن پس از گذشت 
۱۵ سال است.پیشــرفت تنها بیش از ۲۰ درصدی پس از 
گذشت ۱۵ سال نشان می دهد که این طرح شاید اصال برای 
اهواز مناســب نباشد، بنابراین؛ بهتر است خروجی کارگروه 
»بررســی طرح مترو اهواز« هر چه ســریعتر ارایه شود تا 
اعتبارات و بودجه هایی که می تواند صرف نقاط دیگری در 
کالنشهر گردد، برای نگهداری از تجهیزات مترو هدر نرود.

البته برای پیگیری بیشتر ســعی شد با شورای شهر اهواز 
ارتباط برقرار شود، اما این نهاد علی رغم پیگیری های مکرر 
خبرنگار ما برای پاسخ دهی در این مورد تعلل کرد. سیاوش 
محمودی رئیس شــورا پس از ده ها بار تماس بی پاســخ و 
حتی دیدار چهره به چهره به منظور تسهیل در جوابگویی، 
اما باز هم به درخواســت های ما اعتنایی نکرد.پی جویی ها 
از طریق روابط عمومی شورای شــهر اهواز و دفتر سیاوش 
محمودی هم به نتیجه نرســید و بوق پشت بوق در نهایت 
تنها جوابی بود که ما در خصوص طرح بر زمین مانده مترو 
اهواز دریافت کردیم.البته آقــای محمودی آذر ماه ۱۴۰۰ 
در اظهار نظــری گفته بود که خط اول طــرح مترو اهواز 
به ۴ فاز تقســیم شده اســت؛ فاز اول از فرودگاه تا مصلی 
است که تاکنون ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 
فــاز دوم ۲۷ درصد، بخش اول فاز ســوم ۷ درصد و بخش 
دوم ۹ درصد و فاز چهارم نیز صفر درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته اند.
پس از پاسخگو نبودن رئیس شــورای شهر اهواز سرانجام 
مدیرعامل طرح قطار شهری حاضر به مصاحبه شد و در این 
خصوص توضیحاتی ارایه کرد.او می گوید: طبق اعالم دیوان 
محاســبات برای تکمیل طرح مترو اهــواز که تاکنون تنها 
۲۵ درصد پیشــرفت کار داشته مبلغی بین ۲۰ تا ۲۵ هزار 
میلیارد تومان هزینه نیاز اســت که با توجه به اینکه قطار 

شهری برای کالن شــهرهایی با جمعیت باالی ۴ میلیون 
نفر به صرفه اســت تصمیم گیری در خصوص صرفه جویی 
یا هدر رفت این مبلغ بر عهده مدیران ارشــد خواهد بود.او 
گفت: مترو اهواز از ســال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۶ به صورت 
کژدار مریض جلو می رفت؛ پیمانکار به اندازه بودجه ای که 
دولت به قطارشــهری اهواز می داد،کار انجام می داد اما این 
روند در سال ۹۶ به صورت کامل تعطیل شد .به گفته رسول 
جامعی بعد از کش و قوس های فراوان و تشــکیل جلسات 
شورای سازمان و کمیته اقتصادی در سال ۹۶ و ۹۷ تصمیم 
گیری شد که پیمانکار ظرف یک هفته تا ۱۰ روز شروع به 

کار کند که این اتفاق رخ نداد.
آقای جامعی ادامه داد که در سال ۱۳۹۸ به پیمانکار اعالم 
شــد اگر ظرف ۱۰ روز آینده کار را آغاز نکند، شــهرداری 
نســبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد کرد، که در نهایت در 
آذر ماه سال ۱۳۹۹ فسخ قرارداد ابالغ شد.او با اشاره اینکه 
کارشناسان فنی تمام مستندات فسخ را تایید کرده اند اما 
شرکت کیسون فسخ قرارداد را نپذیرفته و تاکنون کارگاه ها 
را تحویل نداده گفت: با توجه به اینکه کیســون کارگاه ها 
را تحویل نمی دهد هزینه های اســتهالک طرح را پرداخت 

می کند.
کار های حقوقی مترو اهواز به دانشکده حقوق دانشگاه شهید 
چمران اهواز ســپرده شده که طی ۲ ماه مطالعات حقوقی 

انجام و در نیمه دوم بهمن ماه شــکایت به دادگستری ارائه 
شــد، تاکنون در این خصوص فقط ۲ جلســه دادگاه در ۹ 
اسفند ۱۴۰۰ و یکم اردیبهشت امسال با فاصله کم برگزار 
شده، اما پس از آن فرآیند دادرسی عادی شد.در حال حاضر 
پرونده در گزارش ۳ نفره اســت و همچنین دادگســتری 
نگران انعقاد تفاهم مجدد شــهرداری با شرکت کیسون و 
پس از رای نهایی اســت که در این باره ۲ جلســه شورای 
ســازمان به منظور بازگشت کیسون انجام شد؛ در حقیقت 
و علی رغم آنکه در ابتدا خواســتار بازگشت کیسون به کار 
می شــدند، اما پس از ارائه مستندات به این نتیجه رسیدند 
که فسخ قرارداد اقدام بســیار مناسبی بوده است.وضعیت 
مترو اهواز پس از ســال ها حاال منتظر رای دادگاه است و 
همه منتظرند که رای نهایــی دادگاه در این خصوص چه 
خواهــد بود، اگرچه نظر کمیته بررســی اجرای طرح مترو 
اهواز نیز در حال پیگیری اســت.اما در اینجا یک پرســش 
اساسی و مهم ایجاد می شود که آیا طرح مترو اهواز از ابتدا 

به درستی نیاز سنجی شد یا خیر؟
مجدم معاون ترافیک شهرداری اهواز در پاسخ به این سوال 
که نیاز سنجی برای ایجاد مترو در شهر اهواز بر اساس چه 
مطالعاتی صورت پذیرفت گفت: این مسئله برای راه اندازی 
مترو بر اســاس مطالعات جامع شــهری اهواز و همزمان با 
تصویب طرح اولیه این طرح انجام گرفت.اما با یک حساب 
سرانگشــتی می توان به این نتیجه رسید که هزینه ۶ هزار 
میلیارد تومانی برای مترو اهواز اگر که برای توسعه ناوگان 

اتوبوسرانی هزینه می شد، به مراتب بهتر بود.
آقای مجدم، اما معتقد است که عملیات اجرایی مترو اهواز 
در شرایطی آغاز شد که ۶۶۰ دستگاه اتوبوس در سطح شهر 
اهواز فعال بود و درآن سال ها دولت در زمینه تامین بودجه 
ناوگان حمل و نقل همگانی با شهرداری همکاری می کرد به 
همین خاطر بود که پروژه قطار شهری در آن زمان و شرایط 
موضوعیت پیدا می کرد.اگرچه یک منبع آگاه که نخواست 
نامی از او فاش شــود در این خصوص به ما گفته که مترو با 
توجه به جمیعت کم اهواز اصال مناسب نبوده و اجرای آن 
بیشتر به دلیل »چشم و هم چشمی« نمایندگان وقت اهواز 
در مجلس رخ داد.در هر حــال اولویت مترو اهواز در ایتدا 
صدور رای از سوی دادگســتری و در مرحله بعدی تعیین 
تکلیف برای ادامه این طرح اســت که آیا بهتر است هزینه 
۲۵ هزار میلیــاردی را با خرید اتوبــوس و مکانیزه کردن 
ایســتگاه ها برای گذران تابستان مردم صرف کرد؟ یا خرج 

طرحی شود که همچون تونلی ناپایان است.

طرح مترو اهواز در ابهام

آیاگرهکورقطارشهریاهوازبهدستدادگستریبازمیشود؟
کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه شورای فرهنگی شرکت 

آب منطقه ای کردستان برای ششمین سال متوالی
گروه شهرستانها- سهیال مرادی:  شورای فرهنگی و دینی شرکت آب منطقه ای 
کردستان در ارزیابی عملکرد شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در سال 
۱۴۰۰، موفق به اخذ رتبه »شایســته تقدیر ویژه« شد. مدیر عامل این شرکت در 
تشریح این خبر اظهار داشت: براساس اعالم رئیس شورای فرهنگی و دینی شرکت 
مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، شــورای فرهنگی شــرکت آب منطقه ای 
کردســتان، در بین ۳۱ استان، برای ششمین ســال متوالی موفق به کسب رتبه 
»شایسته تقدیر ویژه« گردید.در این خصوص مهندس آرش آریانژاد ضمن قدردانی 
از دبیر و اعضای شورای فرهنگی و دینی شرکت، اظهار داشت: شورای فرهنگی این 
شرکت براساس یک برنامه مدون و متنوع در حوزه های مختلف و برای طیف های 
کارکنان و خانواده همکاران، هر ســاله برنامه های اثرگذاری را به اجرا در می آورد. 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان در ادامه با اشاره به مجموعه فعالیت های 
انجام شــده، افزود: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، صیانت از بنیان خانواده، ترویج 
فرهنگ نورانی قــرآن کریم، ترویج فرهنگ مدیریت مصرف، امر به معروف و نهی 
از منکر، برگزاری دوره های آموزشــی متناســب با فعالیت های فرهنگی، برگزاری 
همایش ها، سمینارها و مراسمات مختلف دینی و فرهنگی، توسعه و ترویج فرهنگ 
مطالعه و کتابخوانی، اجرای برنامه های ملی و مذهبی بخشی از برنامه های فرهنگی 
اســت که در طول سال توسط شورای فرهنگی این شرکت، برگزار می گردد. مدیر 
روابط عمومی  با حفظ سمت دبیر شورای فرهنگی و دینی بوده و اعضای این شورا 
نیز متشکل از مدیر عامل، معاونین و مشاورین امور ایثارگران، امور زنان و خانواده، 
دبیر عفاف و حجاب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نماز و مدیر حراست 

و امور محرمانه شرکت، می باشد.

۱۶ هزار هکتار از باغات اصفهان تحت تنش آبی است
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: ۱۶ هزار هکتار از باغات استان 
اصفهان به دلیل خشکســالی و کاهش کیفیت آب تحت تأثیر تنش آبی هستند.
منصور شیشــه فروش در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از ابتدای سال 
جاری تاکنون بر اثر ۷۴ حادثه در آب های اســتان اصفهــان ۳۹ نفر جان خود را 
از دســت داده اند، اظهار داشت: اســتخرهای ذخیره آب کشاورزی، کانال های آب، 
اســتخرها و رودخانه ها محل وقوع این حوادث بوده است.وی افزود: ضروری است 
نسبت به تأمین ایمنی استخرهای آب کشاورزی، استخرهای عادی و کانال های آب 
دقت بیشتری صورت گیرد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به 
اینکه ۱۶ هزار هکتار از باغات اســتان اصفهان تحت تأثیر تنش های آبی قرار دارد، 
اضافه کرد: کاهش بارش ها، خشکی قنوات و چاه ها، افت سطح آب های زیرزمینی 
و کاهش کیفیت آب های زیر زمینی منجر به این پدیده شــده اســت. وی گفت: 
خزان زودرس در اصفهان را در تابستان شاهد هستیم، این امر ناشی از کمبود آب 
و همچنین تغییر کیفیت آب است.شیشه فروش افزود: آبیاری سیار نیز با توجه به 
ریشه دار بودن بسیاری از درختان در اصفهان پاسخگوی نیاز آنها نیست و در نتیجه 
ما شاهد خزان زودرس به ویژه در درختان کهنسال هستیم.وی تاکید کرد: وزارت 
نیرو باید برای پیشــگیری از گرد و غبار، نابودی باغات، فرونشست و … نسبت به 

احیای هر چه زودتر زاینده رود اقدام کند.

ماجرای اختالل در شبکه های ارتباطی غرب مازندران 
چه بود؟

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات مازندران درباره اختالل در شبکه های ارتباطی 
غرب اســتان توضیحاتی داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، اسماعیل اعزی 
مدیرکل مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات مازندران در پی اختالل شبکه های 
ارتباطی منطقه غرب اســتان، گفت: مســیر فیبر نوری در محــدوده پل دزدک 
شهرســتان نوشهر به ســمت غرب مازندران قطع و به دنبال آن تمامی شبکه های 
ارتباطی ثابت، همراه و اینترنت در شهرستان های نوشهر، چالوس، تنکابن، عباس 
آباد و رامسر دچار اختالل شد.او افزود: بالفاصله پس از اطالع از این موضوع جلسه ای 
ویدئو کنفرانســی با حضور مدیران مخابرات منطقه مازندران، زیرساخت استان و 
ایرانسل منطقه شــمال برگزار و راهکار های الزم جهت رفع اختالل اتخاذ گردید.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات مازندران گفت: پس از مدت دو ساعت با تالش 
تیم های فنی و تخصصی شــبکه مخابرات استان و هماهنگی با نهاد های انتظامی، 
ارتباطات همراه این منطقه برقرار شــد و تالش برای بازگرداندن ارتباطات ثابت به 

مدار شبکه ارتباطی کشور ادامه دارد.

حکم تعلیق ۸ نفر از عامالن فساد در شهرداری اردبیل 
صادر شد

رئیس شــورای شــهر اردبیل از صدور حکم تعلیق ۸ نفر از عامالن فساد در بدنه 
شــهرداری اردبیل توســط مراجع قضایی خبر داد.به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد 
انصاری در چهل و دومین جلســه علنی شــورای اسالمی شهر اردبیل با اعالم این 
خبر افزود: هفته گذشــته ۵ نفر از کارکنان فاســد شهرداری اخراج شدند و حکم 
تعلیق ۸ نفر دیگر نیز توسط مقامات قضایی صادر شد.وی افزود: شهر نیازمند افراد 
پاکدست در بدنه شهرداری است و شورا و شهرداری در شناسایی فساد در مدیریت 
شــهری بدون اغماض و چشم پوشی مراتب را به مقامات قضایی ارجاع خواهد داد.
رئیس شــورای اسالمی شــهر اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: 
طبق تصمیم اعضای شــورای شهر مقرر شد هر هفته عملکرد یکی از سازمان های 
شــهرداری مورد بررســی قرار گیرد تا نمایندگان مردم در جریان هزینه کردها و 
خروجی کار ســازمان ها قرار گیرند.انصاری با بیان اینکه آماده حمایت از ســرمایه 
گذاران برای تحقق درآمد پایدار برای شهرداری هستیم گفت: شهرداری اردبیل بر 
آن است تا با ارائه مشوق ها به سرمایه گذاران، زمینه درآمد پایدار و توسعه بیش از 

پیش مناطق مختلف شهر را فراهم کند.

کرمان، پایلوت کشوری 
مراقبت رسمی  از سالمندان می شود

با برگزاری نشست طراحی پایلوت کشوری ساماندهی مراقبت رسمی از سالمندان، 
در دانشگاه کرمان، پایلوت کشوری مراقبت رسمی از سالمندان می شود. به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان، معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی کرمان در این 
نشست گفت: این پروژه با همکاری اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان بهزیستی و سایر سازمان های 
مرتبط با امور سالمندان به منظور تربیت ساختارمند مراقبت رسمی برای سالمندان 
انجــام خواهد شد.محســن بارونی گفت: در این پــروژه تمامی فرآیند های مرتبط 
در زمینه خدمت به سالمندان با مشــارکت همه سازمان ها در قالب کارگروه های 
تخصصی احصا و آزمون می شود و در نهایت مدل مناسب در این زمینه در اختیار 
کل کشور قرار می گیرد.همچنین محسن شتی رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت 
بهداشــت به بیان اهداف برگزاری این نشست پرداخت و مسائل فنی سالمندان و 
بسته آموزشی مراقبان ســالمند را برای حاضران تشریح کرد.در ادامه چالش های 
مراقبت از ســالمندان در حوزه مسائل امنیتی و قضایی، توسط حسام الدین عالمه 
دبیر شورای ملی سالمندان کشور بیان و بررسی شد.اهم مسائل امنیتی مراقبت از 
سالمندان توسط نماینده اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی و اهم مسائل حقوقی 
مراقبت از سالمندان توسط کوروش احمد یوسفی سرپرست دفتر امور اجتماعی و 
فرهنگی استانداری کرمان در این نشست بیان شد.از طرفی در حوزه مسائل اجرایی 
سالمندان، توانمند ســازی مراقبان و سالمندان توسط باغعلی شاهی و نوروزی از 
سازمان بهزیستی و فروغی مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور مطالبی بیان شد.

رضایت مندی زائرین از شرایط پایانه مرزی شلمچه
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خرمشهر از 
رضایت عمومی نسبت به ارائه خدمات در پایانه مرزی شلمچه خبر داد.سجاد پاک 
گهر در جریان  بازدید از موکب ها و شــرایط پایانه مرزی شلمچه، به خبرنگار ایلنا 
گفت: در جریان بازدید صورت گرفته، وضعیت خدمات رسانی به زائرین حسینی در 
شرایط مطلوبی قرار دارد. در حدود چهارصد موکب در حال حاظر  در مسیر منتهی 
به مرز شــلمچه در حال خدمات رسانی هستند. کما اینکه ۴۵۰ چشمه  سرویس 
بهداشتی احداث و در شــرایط مناسبی قرار دارند.پاک گهر افزود: به نظر می رسد 
که امســال در مقایسه با سال های گذشته، شکل و شمایل خدمات دهی به زائرین 
مناسب تر و منظم تر باشــد، کما اینکه تالش های مردمی در جهت خدمات دهی 
بهتــر همچنان ادامه دارد.او ادامه داد: با توجه به وقفه یک روزه ای که در خروجی 
مرزها ایجاد شد، در حال حاظر روند افزایشی ورود و خروج زائرین آغاز شده است. 
تالش های مردمی و دولتی برای ایجاد زیرســاخت های مناسب  در این حوزه مرزی 
همچنان به قوت خود باقیست و مرز شلمچه به عنوان یکی از استانداردترین مرزهای 

زمینی با  کشور عراق در وضعیت آرامی قرار دارد.

اخبار کوتاه

شــهر قم از جمله مناطقی اســت که در ســال های اخیر 
همــواره با معضل جــوالن جونــدگان در جوی ها و معابر 
شهری دست به گریبان است.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، به گفته متخصصان موش ها معموالً ۳۵ نوع بیماری 
مختلف را به انســان منتقل می کنــد همچنین موش ها با 
وارد کردن خســارت به مواد غذائــی و پایین آوردن ارزش 
آن ها و انتشــار و انتقال بیماری ها و باالخره ایجاد مزاحمت 
برای انسان ها مورد تنفر انسان بوده و برای بسیاری از افراد 
ســبب ایجاد ناراحتی فکری و روحــی می گردند.دقت در 
دفع زباله های خانگی نریختن ضایعات به داخل مســیل ها 
و نهر هــا خودداری و به طــور کلی رعایت نظافت محیطی 
می تواند از افزایش و رشــد موش هــا جلوگیری کند، اما با 
شرایط به وجود آمده و در برخی محله های قم اقدام سریع 
شهرداری را می طلبد طبق قانون در صورت مشاهده موش 
در محیط شــهری مردم می توانند برای پیگیری با سامانه 

۱۳۷ شهرداری تماس حاصل کنند.
سید محسن میر هادی مدیر کل خدمات شهری شهرداری 
قم در خصوص بحث مدیریت حیوانات موذی در سطح شهر 
اظهار کرد: وجود حیوانات موذی یا ولگرد در ســطح شهر 
طوری است که گاهی از حد خارج شده است و موجب آزار 

شهروندان می شود.او با اشــاره به این که موضوع حیوانات 
موذی در شــهر ها، پیچیده و مشکل است،افزود: سگ های 
ولگرد در اطراف شــهر به دلیل پخش شــدن پســماند ها 
یا در چرخــه طبیعی زاد و ولد می کنند و بعد به ســمت 
شهر می آیند.میر هادی با اشــاره به این که در مورد وجود 
حیوانات ولگرد باید بحث پیشــگیری اجرایی شود، عنوان 
کرد: جلســاتی را در سطح استان داشــتیم و از عزیزانمان 
در شهرســتان ها و روســتا های اطراف خواهش کردیم که 
هر کســی وظیفه خود را به درستی انجام بدهد تا بتوانیم 
از نقطه رشــد و زاد و ولد جلــوی این کار را بگیریم.معاون 
خدمات شهری شــهرداری قم با اشاره به این که در سطح 
شــهر هم اقداماتی برای جلوگیری از افزایش این حیوانات 
صــورت می گیرد، افزود: هر کانالی که به درســتی نظافت 
نشــود از جمله کانال هــای فاضالب،کانال های اداره برق و 
کانال هــای مخابرات و … همه محلی برای رشــد و زاد و 
ولد حشرات موذی می شــوند و هر دستگاهی باید وظیفه 
خود را به درســتی انجــام بدهد.معاون خدمات شــهری 
شــهرداری قم ادامه داد: در جلسات استان قرار شده است 
که هر دستگاهی در محدوده خود ظرفیت هایی را که باعث 
رشــد و نمو این حشرات و حیوانات می شود، مدیریت کند.

میر هادی با اشاره به بحث طعمه گذاری بیان کرد: عملیات 
طعمه گــذاری با همکاری اداره بهداشــت دانشــگاه علوم 
پزشکی آغاز شده است.او افزود: در بوستان ها و کانال هایی 
که متعلق به شهرداری اســت طعمه گذاری آغاز شده و از 
دستگاه های دیگر هم خواهش می کنیم که وظیفه خودشان 

را به درستی انجام دهند.
معاون خدمات شهری شــهرداری قم با بیان این که اداره 
کل بهداشت متولی این موضوع است، اظهار کرد: اداره کل 
بهداشت هم پای کار آمده و جلسات مختلفی در فرمانداری 
پیرامون این موضوع برگزار شده است تا بتوانیم این بحث را 

به طور کامل کنترل کنیم.
مدیرکل امور شــهری اســتانداری گفت: طــرح مبارزه با 
جوندگان موذی )موش( در منطقه ســه قم آغاز شد.طرح 
مبارزه با جوندگان موذی در قم که در فاز اول با النه کوبی 
و مسدود سازی مسیر رفت و آمد موش ها اجرا شد.مدیرکل 
امور شــهری اســتانداری گفت: در این طرح که به صورت 
پایلوت از منطقه ۳ که بیشترین آمار تماس ها و ثبت شکایات 
را داشته آغاز شده و قرار است بعد از آسیب شناسی و رفع 
نقائص این طرح، روش معدوم ســازی موش های نروژی با 
تجربه کافی در دیگر مناطق شــهری انجام شــود.ابراهیم 

ملکی گفت: در این طرح ادارات بهداشــت، آب و فاضالب، 
شهرداری و جهادکشاورزی مشــارکت دارند.وی با هشدار 
به اغذیه فروشــان شــهر تهران هم می گوید: هشدارهایی 
به فســت فودها، رســتوران ها، نانوایی هــا، چلوکبابی ها و 
میوه فروشــی ها داده شــده و تذکرها و برخوردهای الزم با 
این صنوف انجام گرفته اســت، زیرا این اصناف زباله ســاز 
بوده و زمینه حضور جانوران مضر شهری را فراهم می آورند.
سید محسن میر هادی مدیر کل خدمات شهری شهرداری 
قــم هم با تاکید بر لزوم همکاری شــهروندان برای اجرای 
موفق این طرح گفت: الزم است شهروندان زباله های خود را 
راس ساعت مقرر بیرون منزل بگذارند و اغذیه فروشی ها هم 
پســماند های خود را در جوی آب رها نکنند.محمد حسین 
باباخانی کارشــناس و نماینده مرکز بهداشت قم هم گفت: 
کالس های آموزش روش صحیح دفع پسماند برای صاحبان 
اغذیه فروشــی ها، برگزار می شود و اگر بعد از برگزاری این 
دوره ها شــاهد رهاسازی غیر اصولی پسماند از سوی اغذیه 
فروشی ها باشیم، واحد صنفی متخلف پلمب می شود.طبق 
قانون در صورت مشــاهده موش در محیط شــهری مردم 
می توانند برای پیگیری با ســامانه ۱۳۷ شــهرداری تماس 

حاصل کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: کمبود تخت 
بیمارستانی در هرمزگان با تکمیل پنج مجتمع بیمارستانی 
رفع خواهد شد.به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرشیدی با 
بیان اینکه بیش از ۶۵ درصد کســانی که به ابتال به کووید 
۱۹ به بخش مراقبت های ویژه رفتند از نوبت دوم واکســن 
کرونا دیگر برای دز یادآور مراجعه نکردند.فرشیدی با اشاره 
به اینکه از هفته آینده شهر قرمز کرونایی نخواهیم داشت، 
تصریح کرد: همچنان بیماری هــای دیگری وجود خواهد 
داشــت که با کمترین غفلت می تواند همه گیر شود.وی با 
بیان اینکه انواع پشــه در هرمزگان وجود دارد، عنوان کرد: 
باید حواســمان باشد که رفت و آمد با کشورهایی همچون 
افغانستان و پاکستان که در صدر ابتال به ماالریا وجود دارند 
با حساسیت انجام شود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
هرمزگان با اشــاره به اینکه درســت است که نیاز به تخت 
بیمارســتانی احساس می شــود اما نباید از گسترش خانه 
بهداشت غافل شــویم، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۷۱ در 
تمامی روســتاهای هرمزگان پزشک خارجی مستقر بود اما 
اکنون تمامی مناطق هرمزگان تحت پوشش پزشک ایرانی 

هستند.
وی با بیان اینکه ایجاد خانه های بهداشــت در کشور سبب 
شد از گســترش بیماری های عفونی ممانعت کنیم، اظهار 
کرد: از مرحله تاریخی عبور کردیم و واکسیناسیونی همچون 
سل، سرخک و فلج اطفال صورت گرفت.فرشیدی با اشاره 
به اینکه برای پیشگیری و کنترل ماالریا هنوز در حال رصد 
در جامعه هستیم، عنوان کرد: هنوز خطر انتقال تب کریمه 
کنگو و تب دنگی رفع نشــده و بایــد به خوبی تحت رصد 
باشد.وی ادامه داد: در موضوع بیماری پشه آئدس با توجه به 

پیدایش نمونه های پشه آئدس، هنوز در حال بحران هستیم 
و نیاز به کنترل و پیشــگیری دارد.رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی اســتان هرمزگان با اشاره به اینکه مراکز روستایی 
جامع ســالمت همگی داروخانه دارنــد و ۳۵۰ قلم داروی 
ضروری در آن موجود است، تصریح کرد: بسیاری از مراکز 
شبانه روزی که باید ۴ پزشک داشته باشند با ۲ پزشک اداره 
می شوند و اکنون با کمبود شدید پزشک عمومی مواجه ایم.
وی با بیان اینکه کمبود پزشک از دارو بیشتر در هرمزگان 
وجود دارد، خاطرنشــان کرد: تمامی مطب ها، کلینیک ها و 
پزشکان باید از کارتخوان استفاده کنند و هفته آینده جلسه 
توجیهی آن گرفته خواهد شد و برای دانشگاه علوم پزشکی 
هرمــزگان به هیچ وجه عدم رعایت این موضوع قابل قبول 
نیست.فرشــیدی با بیان اینکه زمانی که مدیریت دانشگاه 
علوم پزشــکی را پذیرفتم چند رشته دانشگاهی نداشتیم 
که تالشــم را برای ایجاد آن انجام دادم، عنوان کرد: برخی 
رشته های دانشــگاهی امســال جراحی قلب، جراحه ریه 
متقاضی نداشتیم و یرای دوره دســتیاری، طب اورژانس، 
اطفال و بیهوشی با کمبود متقاضی مواجه ایم.وی با اشاره 
به اینکه در سفر رئیس جمهور به هرمزگان ۱۲۰۰ میلیارد 
تومان برای دانشگاه علوم پزشکی نیز آورده داشت، تصریح 
کرد: اکنون همگی به اتفاق نظر رسیده اند که کمبود تخت 
بیمارستانی در هرمزگان در باالترین نرخ کشور وجود دارد.
فرشیدی با بیان اینکه فاز نخست بیمارستان ۵۳۱ تختوابی 
بندرعبــاس تا دهه مبارک فجر به بهره برداری می رســد، 
اضافه کرد: هفته دولت ســال آینده کل بیمارستان تکمیل 
می شــود و اکنون پیشــرفت ۷۰ درصدی داشته است.وی 
ادامه داد: روند ساخت بیمارستان نفت ستاره خلیج فارس 

تســریع یافته و قرار است ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل 
آن تخصیص یابد و امیدواریم تا سال آینده این بیمارستان 
با تمامی تجهیزات در اختیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
قرار گیرد.فرشــیدی تصریح کرد: بیمارستان مادر کودک 
پاالیشــگاه نفت تا پایان دهه مبارک فجر با ۹۶ تختخواب 
نیز به بهره برداری می رسد که جا دارد از تالش های احمد 
مرادی، نماینــده مردم هرمزگان در مجلــس تقدیر کنم.
فرشــیدی با بیان اینکه بیمارستان نداجا در بندرعباس نیز 
ســاختمانش کامل و فقط بحث تکمیل تجهیزاتش مانده 
اســت، اظهار کرد: بیمارســتان نیروی دریایی سپاه نیز در 
بندرعبــاس در حال تکمیل روند ســاختمانش اســت و 
بیمارستان دوم میناب هم ســال آینده امیدواریم به بهره 
برداری برســد تا به متوســط های درمانی کشــور برسیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اســتان هرمزگان با اشاره به 
اینکه مجوز تامین ۱۶ آمبوالنس گرفته شده است، تصریح 
کرد: اکنون نیاز به جذب نیرو در بخش فوریت های پزشکی 
هستیم.وی با بیان اینکه بازدید از داروخانه ها را افزایش داده 
ایم و در این راستا سه داروخانه از لیست شبانه روزی خارج 
کردیم، اظهار کرد: مهاجرت پزشــکان یکی از دردسرهای 
ماســت که درخواست های بسیاری برای این موضوع وجود 
دارد و مهاجرت هر پزشک یعنی بسیاری از منابع و سرمایه 
گذاری های ما نیز هدر می رود اما با زور کســی را نمی توان 
نگه داشــت یا فرســتاد جاسک یا بشــاگرد مستقر شوند.
فرشــیدی ادامه داد: با تسهیل شرایط و ارائه امکانات الزم 
باید جاذبه بیشــتری برای پزشــکان ایجاد کنیم تا مانع از 

مهاجرت آن ها شویم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به 
برند سازی عسل استان در جهان ، گفت: مجوز ایجاد مرکز 
صادرات عسل در استان صادر شــده است.به گزارش ایلنا، 
ســیروس ابراهیمی در جشنواره تخصصی زنبورعسل که در 
دلفان برگزار شــد با بیان اینکه لرستان دارای استعدادهای 
متفاوتی است، اظهار کرد: دلفان استعداد بی نظیری در حوزه 
زنبور عسل دارد.وی با بیان اینکه عسل دلفان ظرفیت برند 
ملی را دارد، افزود: در صورتی که برند عسل این شهرستان 
به نــام برندهای تقلبی بــه فروش نرســد می تواند به برند 
منطقه ای و حتی جهانی تبدیل شود.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی لرستان با اشاره آب وهوای مناسب و ظرفیت های 
شهرســتان دلفان، عنوان کرد: عســل خواص زیادی دارد 
و در تولیــد آن می تواند قدرت خدا را مشــاهده کرد.وی با 

بیان اینکه شهرســتان های استان هرکدام دارای ظرفیت ها 
و اســتعدادهایی اســت که ما باید آن ها را تبلیغ و تولید را 
استاندارسازی کنیم، عنوان کرد: صادرات استانداردهایی دارد 
که ما باید آن ها را یاد بگیریم و در حوزه کشــاورزی تعلیم 
دهیم.وی بیان کرد: ما باید برای محصوالتمان بازاریابی انجام 
داده و به صورت حرفه ای این کار را انجام دهیم تا محصولمان 

را بتوانیم صادر کنیم.
ابراهیمی با اشاره به صادرات پای مرغ از لرستان به بازارهای 
منطقه ای و نیاز به بازاریاب حرفه ای برای صادرات عســل، 
گفت: مجوز ایجاد مرکز صادرات عســل اخذ شــده است و 
به دنبال ســرمایه گذار هستیم، اما تا حاال سرمایه گذار برای 
این کار پیدا نشــده، البته این کار بخش خصوصی اســت.
وی با تاکید بر پیگیری بیمه زنبورداران استان، اضافه کرد: 

بر اساس اســناد باالدستی، مسیر توسعه لرستان بر مبنای 
کشاورزی، صنعت و گردشــگری است که کشاورزی سهم 
عمده ای دارد اما اکنون ســهم این حوزه و زیربخش های آن 
در توسعه لرستان کمتر از ۲۹ درصد بوده و برنامه ها نیازمند 
بازنگری هستند.ابراهیمی، کمبود و عدم تخصیص آب، نبود 
کشاورزی صنعتی و صادرات محور، فقدان آمایش منطقی و 
پژوهش جدی را از عوامل توسعه نیافتن کشاورزی اقتصادی 
لرستان برشــمرد.معاون اســتاندار گفت: تعدد جشنواره ها 
برای معرفی ظرفیت ها، تولید استاندارد، تبلیغات، بازاریابی 
حرفه ای و ایجاد مرکز صادراتی باید در دستور کار باشد که با 
وجود اخذ مجوز این مرکز اما تاکنون سرمایه گذاری برای آن 
اعالم آمادگی نکرده است.وی تصریح کرد: ما در حوزه آبزیان 
استعدادهای خوبی در برخی شهرستان های لرستان داریم 

و در توسعه و کیفیت بخشی به گیاهان دارویی می توانیم از 
استان های اثرگذار در کشور و منطقه باشیم.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به اینکه زعفران و 
پسته در لرستان با کمترین آب  کشت شده بیشترین بازدهی 
را دارد، خاطرنشان کرد: ما باید به سمت کارهای پژوهشی، 
تحقیقاتی و آمایشــی پیش برویم و باید برای نقطه به نقطه 
این استان برنامه علمی داشته باشیم؛ همچنین کشاورزان را 
راهنمایی و آموزش دهیم و کارآموزشی و علمی ما باید چند 
قدم از کشاورز جلوتر باشد.این مسئول در ادامه گفت: برخی 
از ســرمایه گذاران در استان نمی توانند از چنبره مشکالت 
بیــرون بیایند و از ظرفیت ها اســتفاده کننــد در حالیکه 
مصوبات سفر، ســرعت دهنده خوبی برای سرمایه گذاری و 

حرکت استان به سمت توسعه است.

پرسه های نا تمام موش های سرگردان در شهر قم

دردسر مهاجرت پزشکان از هرمزگان

برندسازی عسل در جهان

مجوز مرکز صادرات عسل در استان لرستان صادر شد
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دیاباته به پرسپولیس پیوست
اسقالل  پیشــین  بازیکن 
با عقــد قراردادی رســما به 

پرسپولیس پیوست.
به گزارش ایســنا، شــیخ 
دیاباتــه پــس از مذاکــره با 
پرسپولیس  باشگاه  مسئوالن 
رســما قرارداد خود را با این 
باشــگاه به امضا رساند تا در 
لیگ بیست ودوم پیراهن پرسپولیس را بر تن کند. دیاباته دومین مهاجم خارجی 
است که این  فصل به پرسپولیس می پیوندد. دیاباته که دو فصل)۱۳۹۸-۱۴۰۰( 
پیراهن استقالل را بر تن کرد در مجموع بازی های لیگ، حذفی و لیگ قهرمانان 
آسیا برای این تیم در ۴۷ بازی به میدان رفت و توانست ۲۷ گل به ثمر برساند. 
او پس از جدایی از استقالل به الغرافه قطر پیوست و در ۲۸ بازی با پیراهن این 

تیم ۱۹ گل به ثمر رساند.

2/2 میلیارد یورو خرید جدید؛ لیگ جزیره باالتر از 
سری آ، بوندسلیگا و اللیگا

برتر  لیــگ  باشــگاه های 
انگلیس باز هم بیش ترین پول 
را در این دوره نقل و انتقاالت 
خــرج کردنــد. به گــزارش 
ایســنا و به نقل از دیلی میل، 
باشگاه های لیگ برتر انگلیس 
یورو  در مجموع ۲.۲ میلیارد 
برای خریــد بازیکنان جدید 
هزینه کردند. این در حالی اســت که تمام تیم های بوندسلیگای آلمان، سری آ 
ایتالیا و اللیگا اسپانیا روی هم این قدر خرج نکردند. باشگاه های لیگ برتر انگلیس 
در تابستان امسال ۲.۲ میلیارد یورو برای خرید بازیکن خرج کردند که این رقم 
۵۸۰ میلیون یورو بیش تر از رکورد قبلی بود که ۵ ســال پیش ثبت شــده بود. 
چلسی که اخیرا پیر امریک اوبامیانگ و دنیس زکریا را به خدمت گرفت در صدر 

فهرست بیش ترین خرید تابستانی قرار دارد.  
منچســتریونایتد که آنتونی برزیلی را با مبلــغ ۱۰۰ میلیون یورو از آژاکس 
آمستردام به خدمت گرفت، بیش ترین پول را برای یک بازیکن در تابستان امسال 
پرداخت کرد. این در حالی است که منچسترسیتی ارلینگ هالند را با ۷۵ میلیون 
یورو از بوروســیا دورتموند به خدمت گرفت. هزینه های تابستان بیش تر از سال 
گذشــته است که اثرات همه گیری کرونا بیش تر محسوس بود. رقابت های لیگ 
برتر تاکنون ۵ هفته را سپری کرده است و آرسنال با رکورد ۱۰۰ درصد پیروزی 

در این دیدارها در صدر جدول قرار دارد.

تنیسور اوکراینی با آزارنکا در تنیس اوپن 
آمریکا دست نداد 

تنیســور اوکراینی پس از 
شکست مقابل ویکتوریا آزارنکا 

بالروسی با او دست نداد.
به گزارش ایسنا و به نقل 
نفر  آزارنکا  تایمز، ویکتوریا  از 
شماره یک سابق تنیس زنان 
جهان در دور دوم مســابقات 
آزاد آمریکا مارتا کوستیوک از 
اوکراین را شکست داد. تنیسور اوکراینی پس از شکست با حریف بالروسی خود 
دست نداد. این دیدار یک ساعت و ۲۹ دقیقه به طول انجامید و با برتری تنیسور 
بالروس با نتیجه ۶ بر ۲ و ۶ بر ۳ به پایان رسید. طبق سنت، پس از پایان مسابقه، 
تنیسورها دست می دهند یا یکدیگر را در آغوش می گیرند، اما کوستیوک )نفر ۶۵ 

جهان( از انجام این کار خودداری کرد.  
آزارنکا در دور سوم به مصاف پترا مارتیچ )نفر ۵۴ در رده بندی جهانی( خواهد 
رفت.  ویکتوریا آزارنکا ۳۳ ســاله پیش تر در رده نخســت تنیس زنان جهان نیز 
بود. در حال حاضر او در رتبه ۲۶ در رده بندی جهانی قرار دارد. او ۳۰ عنوان در 
تورنمنت هــای WTA )۲۱ تای آن ها در انفرادی(، طالی المپیک ۲۰۱۲ در دو 
نفره مختلط و برنز در انفرادی دارد. او هم چنین دو بار عنوان قهرمانی اپن استرالیا 

را به دست آورد و سه بار به فینال اپن آمریکا رسید.

اجازه دالل بازی را در جذب بازیکن خارجی ندادیم 
باشــگاه  مدیرعامــل 
این  می گویــد  پرســپولیس 
باشــگاه در جــذب بازیکــن 
فعالیت دالل ها  اجازه  خارجی 
را نداد است. به  گزارش ایسنا، 
رضــا درویش پــس از انعقاد 
قــرارداد بــا شــیخ دیاباته به 
خبرنگاران گفت: بعد از مذاکره 
با دیاباته،او به تهران آمد و بعد از انجام آزمایشات به پرسپولیس پیوست. امیدوارم 
خواســته های تیم تامین شده باشد و با تیمی قدرتمند لیگ را ادامه بدهیم. شیخ 
دیاباته دوست دارد با پرسپولیس همکاری کند و می گوید وقتی به ایران آمده عالقه 
خاصی به پرسپولیس داشته است. او افزود: ما به دنبال رضایت کادر فنی و هواداران 
هستیم. همه خریدهایی که انجام دادیم خوب بود. خریدهای خارجی ما منحصر به 
فرد بود. امسال سعی کردیم در مقابله با دالل ها قدم هایی برداریم که موفق بودیم. 
خیلــی از دالل ها گزینه هایی را مطرح می کردند اما ما تســلیم فضای داللی قرار 
نگرفتیم. درویش در ادامه گفت: هواداران مالکان اصلی باشگاه هستند اما دالل ها 
از عواطف هواداران استفاده می کنند تا به خواسته خود برسند اما هواداران ما اجازه 
چنیــن کاری ندادند. گفته بودیم اگر صبر کنند حتما باشــگاه بازیکن مطلوب را 
جذب می کند و دیدید که این اتفاق رخ داد. بازیکن خارجی با این کارنامه کم تر به 
ایران آمده است. می خواستند از طریق فضای مجازی باشگاه را تحت فشار بگذارند 
و بگویید که این خواسته هوادار است اما هوادار ما تسلیم آن ها نشد. می خواستند 

با اسم پرسپولیس مطرح شوند اما اسیر این فضای مسموم نشدیم.

داربی میالن از راه رسید
اینتــر و میــالن در حالی 
فردا شــنبه برابر هم به میدان 
می رونــد که دو تیم مصمم به 
پیروزی هستتند و البته اینتر 
باید بــدون مهاجــم مصدوم 
خود به میدان برود. به گزارش 
ایسنا و به نقل از سایت فوتبال 
ایتالیا، میــالن اولین قهرمانی 
خود در ســری آ را پس از ۱۱ سال در  تابستان به دست آورد تا باالتر از اینتر که 
با دو امتیاز اختالف در رده دوم قرار گرفت، قهرمان شــود. این دو تیم شــنبه ۱۲ 
شــهریور در داربی میالن برابر هم به میدان می روند.  لوکاکو که دو فصل قبل به 
اینتر کمک کرده بود تا عنوان قهرمانی را به دست آورد، به صورت قرضی از چلسی 
به باشــگاه پیشین خود بازگشت و امیدوار بود بتواند به آن ها در داربی کمک کند 
اما این بازیکن قبل از دیدار با کرمونزه از ناحیه ران آسیب دید و داربی میالن را از 
دست داد. سیمونه اینزاگی قبل از داربی میالن گفت: »اینتر پس از یک بازی مهم 
و یک پیروزی در هفته قبل به خوبی به داربی رسید. ما می دانیم که بازی حساسی 
برای ما و هواداران خواهد بود، سعی می کنیم آن را به بهترین شکل ممکن برگزار 
کنیم. الئوتارو مارتینز، بهترین گلزن فصل گذشــته اینتر نشان داده است که در 
غیاب لوکاکو می تواند بار مســئولیت خط حمله را به دوش بکشد. او در هر یک از 

چهار بازی اینتر در این فصل یا گل زده یا پاس گل داده است.
مارتینز گفت: داربی یک مسابقه بسیار مهم است. ما در مسیر درست هستیم و 
می خواهیم برنده این دیدار باشیم. اینتر با ۹ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد و 
یک امتیاز کم تر از آتاالنتا و رم صدرنشین دارد در حالی که میالن ۸ امتیازی است. 
استفانو پیولی، ســرمربی میالن اعتقاد دارد که تیمش درس های خود را آموخته 
اســت و اشتباهاتی را که در اواسط هفته مرتکب شد تکرار نخواهد کرد. او گفت: 
ذهنیت تیم قوی باقی مانده است اما ما می توانیم در سطح فنی بهتر بازی کنیم. 
این بازی یک داربی است و به بهترین شکل ممکن برای مسابقه آماده می شویم. 
یوونتوس نیز روز شنبه در یک دیدار حساس برابر فیورنتینا به میدان خواهد رفت.

اخبار کوتاه

داریو کاســتا خلبان اکروباسی تیم رد بول در مصاحبه ای 
اختصاصی که در آستانه یک سالگی رکوردش با روزنامه »مردم 
ساالری« انجام شد از تجربه شگفت انگیز عبور از داخل تونل 
۲ کیلومتری با اســتفاده از هواپیما می گوید. رؤیایی که  ۲۹ 
سال طول کشید تا محقق شود. داریو که در حال حاضر ۴۲ 
سال سن دارد اولین مدرک خلبانی خود را در سن ۱۶ سالگی 
در بولونیا در ایتالیا می گیرد. در آن زمان هنوز تیم مسابقات 
هوایی ردبول تشکیل نشده بود. داریو فقط یک هدف را دنبال 
می کرد و آن هم خلبان حرفه ای شــدن بــود، رؤیایی که از 
کودکی آن را حمل کرده بود. رؤیایی که در ســخت ترین و 
شــاید تاریک ترین روزهای زندگی اش در دوازده سالگی وارد 
ذهنش شد و به او انگیزه داد تا در روزهای تاریک زندگی که 
همانند یک تونل بود به سمت نور و روشنایی حرکت کند.  

ورود به دنیای اکروباسی با هواپیما 
ایــن خلبان طراز اول دنیا در رابطــه با چگونگی ورود به 
دنیای اکروباســی ماجرا را این گونه تعریف کرد:  »در ســال 
۲۰۰۳ بعدازاینکه هم کالســی دوره های خلبانی ام یک ویدیو 
از مســابقات هوایی رد بول نشانم داد عاشق این رشته شدم. 
به نظر می رســید پرواز با هواپیماهای اکروباسی دقیقاً همان 
چیزی بود که مــن را راضی می کرد. هــدف بعدی زندگی 
برایم روشن و شفاف شد اما راه رسیدن به آن نیازمند کسب 
مهارت های زیــاد در خلبانی و گذراندن دوره های زیادی بود 
که برای تأمیــن مخارج گواهینامه های خلبانی شــغل های 
متعددی را امتحان کردم. نظافتچی استخر، پستچی، باغبانی 
و درنهایت با تدریس خلبانی توانســتم هزینه های دوره های 

ســطح باال خلبانی را با موفقیت بگذرانم«. داریو از مسیری 
تدریجی و طوالنی گفت که انسان های کمی انتخاب می کنند 
ســختی ورود به این بخش را به جان بخرند. روزی که داریو 
وارد تیم رد بول شد، تجربه بیش از ۴۰۰۰ هزار ساعت پرواز 
با بیش از ۵۰ مدل هواپیما داشت. او همیشه نسبت به گذشته 

خود و مسیر زندگی اش افتخار کرده است. این خلبان ایرانی-
ایتالیایی که مادرش ایرانی است در سال ۲۰۱۳ وارد تیم رد 
بول شــد و در ســال ۲۰۱۷ رد بول حامی مالی این خلبان 
حرفه ای شــد. موقعیتی که خلبان های زیادی در دنیا آرزوی 

چنین موقعیتی را دارند. 
عبور تاریخی داریو از داخل تونل

رؤیای عبور از داخل تونل با هواپیما از ســال ۱۹۹۲ وارد 
ذهن ماجراجو، کنجکاو و ســخت کوش داریو شــد اما برای 
اجرای آن راه بسیار طوالنی و ناشناخته ای در پیش بود. این 
رؤیا تا سال ۲۰۱۷ همواره گوشه ذهن داریو بود. رؤیایی که از 
او خلبانی طراز یک در سطح دنیا ساخت. این خلبان حرفه ای 
با ورود به دنیای اکروباسی رؤیای دیرینه اش را جدی تر دنبال 
کرد. یافتن تونلی که برای این کار مناسب باشد چالش بزرگی 
به حســاب می آمد. داریو در این رابطه می گوید: »در ســال 
 T۲ و  T۱ ۲۰۲۰ کارمنــد ردبول که ترکیه ای بود تونل های
را در استانبول به من پیشنهاد داد. این تونل ها ۲.۲۶ کیلومتر 
طول داشــتند که یک فاصله ۳۶۰ متــر هم بین آن ها وجود 
داشت که کار را بسیار خطرناک می کرد. کار جدی روی این 
تونل ها شــروع شــد. رؤیایی که ۲۹ سال در ذهن و روح من 
جاری بود، بعد از  ۱۴ ماه مطالعه و بررســی توســط ۳۰ تا 
۴۰ نفر افراد متخصص به مرحله اجرا رسید. ما در ۹ ما آخر 

تمام وقت روی این پروژه کارکردیم«.  
چالش های این عبور شگفت انگیز

متخصصــان زیادی در بخش های مختلف روی این پروژه 
کارکردند تا ایمنی کاماًل رعایت شود. چراکه عبور یک هواپیما 
از داخل تونل با سرعت متوسط ۳۰۴ کیلومتر در ساعت تنها 
۳۰ تا ۷۰ ســانتیمتر باالتر از سطح زمین و کف تونل بسیار 

چالش برانگیز و حتی می توانست مرگ بار باشد. پرواز طوالنی 
در چنین شــرایطی روی پایداری هواپیمــا تأثیر می گذارد. 
حساســیت باال و فرمان پذیری هواپیما به حدی اســت که 
تنها چند میلی متر تکان دادن ســکان می توانست فاجعه به 
وجود بیاورد. نورهای چراغ تونل وقتی یک هواپیما با سرعت 
در داخــل آن حرکت می کند یک چالش بود. تونل دوم تراز 
نبود و اختالف ۲.۵ درجه ای سطح وجود داشت. این موضوع 
باعث می شد داریو مدام موقعیت هواپیما را اصالح کند. داریو 
باید مدام تکان های هواپیما را کنترل کرده و مراقب برخورد 
 )Roof Effect( به سقف تونل هم باشــد. عامل اثر سقف
در کنار سایر عوامل این پرواز را شگفت انگیز و بسیار سخت 

می کرد. 
فرمان پذیری بسیار باالی هواپیماهای اکروباسی که نسبت 
به چند میلی متر حرکت واکنش نشان می دهند چالش مهمی 
بــود. ۳۶۰ متر از تونل باز بود که این به معنای جریان هوای 
متفاوت و جانبی بود که هواپیمای بســیار سبک داریو را  به 
سمت راست منحرف می کرد. نتیجه این انحراف می توانست 
مرگ بار باشــد. مهارت خلبان در اینجا و در سانت به سانت 

تونل نقش کلیدی را بازی می کرد. 
کاری علمی، فنی و انگیزه بخش

مطالعات زیادی در »مرکز عملکرد ورزشکاران ردبول« و 
»مرکز فناوری های بیونیک ســطح« انجام شد. با استفاده از 
شبیه سازها و تمرین های ســخت و دشوار داریو ارتباط بین 
عصب و عضالتش را بهبود بخشــید به طوری که بتواند کاماًل 
روی کنترل هواپیما مســلط باشد. داریو دراین باره به »مردم 
ساالری« می گوید: »ازنظر ذهنی و جسمی و علمی باید برای 
این عبور متفاوت که هیچ تجربه قبلی و مشابهی از آن وجود 

نداشت آماده می شدم«. 
دستاوردها داریو کاستا

خلبان حرفه ای بودن در دنیای مسابقات جهانی اکروباسی 
به اندازه کافی بزرگ و دور از دســترس است. داریو قهرمانی 
های زیــادی دارد. او در رابطه با دســتاوردهایش می گوید: 
»لیست دستاوردهای من در فضای مجازی موجود است آنچه 
برای من بخش مهم ماجرا حســاب می شود، اثرگذاری روی 
افراد است و اگر بتوانم در این کار موفق باشم می توانم بگویم 
موفقیتی به دســت آورده ام وگرنه دستاوردها متعلق به ایگو 

خواهند بود«. 
هواپیمایی بدون تغییر خاص

داریو برای این عبور شگفت انگیز از همان مدل هواپیمای 
مرسوم مسابقات اکروباسی استفاده کرد. این رکورددار جهان 
در پرواز با هواپیما در مورد پرنده شگفت انگیزش گفت: »من 
روی شخص محور بودن این عبور تأکید داشتم برای همین 
همه چیز باید توسط خودم کنترل می شد، هواپیمایی که برای 
 Zivko این عبور از داخل تونل استفاده کردم یک هواپیمای
Edge ۵۴۰  بود که در مســابقات نمایــش هوایی رد بول 
مورداستفاده قرار می گیرد و برای این عبور دست کاری نشد«. 

اولین قهرمان زندگی اش
آگاهی از اینکه افرادی که دستاوردهای بزرگی در زندگی 
دارند تحت تأثیر چه عواملی بودنــد معموالً موردتوجه قرار 
نمی گیرد و رســانه ها عمومــاً به این موضــوع نمی پردازند.  
قهرمان داشتن در دوران کودکی بسیار  اهمیت دارد و حتی 
می تواند روی سرنوشت کودکان در آینده تأثیر بگذارد. داریو 
در این رابطه می گوید: »پدربزرگم ایرانیم قهرمان شــماره ۱ 
زندگی من بــود. من در ایتالیا همراه مادرم زندگی می کردم 
که اهل تهران است. از طریق مادر و مادربزرگم با بستگانم در 
ارتباطم. ایران کشوری جادویی است که من با داستان هایی 
مادربــزرگ و پدرم بزرگم که با عشــقی وافر در رابطه با آن 
صحبت می کردند بزرگ شــدم، دوران سخت کودکی انگیزه 

مهم من برای تالش کردند هستند«. 
خطرپذیری و ماجراجویی 

داریــو به عنوان یکی از حرفه ای ترین خلبان های دنیا نگاه 
جذابــی به مقوله تــرس و ماجراجویــی دارد: »زندگی یک 
ماجراجویی اســت که هرکســی به روش خود آن را زندگی 
می کند اما گاهی ترس ها همانند یک دیوار در مقابل ما قرار 
دارند. من به ترس هایم احترام گذاشــته ام و بهترین دوست 
من ترس هایی است که با آن ها مواجه می شوم. هیچ گاه سعی 
نکردم ترسی نداشته باشم. ترس ها کمک می کنند ریسک های 
ماجراجویی ها و کارهایم را مدیریت کنم و کم شوند، ترس ها 
قبل و بعد انجــام کاری حضور دارند اما نه در طول فعالیت، 
روزی که قبل و بعد انجام کاری ترســی نداشته باشم دیگر 

پرواز نمی کنم و برای همیشه پرواز را کنار می گذارم«.

تیم ملی والیبال ایران در مرحله حذفی رقابت های جهانی 
به مصاف والیبال برزیل خواهد رفت.

به گزارش ایسنا، با پایان مرحله گروهی بیستمین دوره 
مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان سال ۲۰۲۲ با حضور 
۲۴ تیم، تکلیف مرحله یک هشــتم نهایی این مســابقات 
مشخص شــد. رقابت های قهرمانی جهان در شش گروه و 
دو کشور کار خود را دنبال کرد. لهستان و اسلوونی دو تیم 

میزبان این مسابقات بودند.
در پایان مرحله مقدمانی تیم های لهســتان، اســلوونی، 
ایتالیا، صربســتان، برزیل، فرانســه، هلند، آمریکا، ترکیه، 
اوکرایــن، ژاپن، ایــران، آرژانتین، کوبا، آلمــان و تونس در 
رتبه های اول تا شانزدهم قرار گرفتند و به مرحله یک هشتم 

نهایی صعود کردند.
هم چنین تیم های کانادا، مکزیک، مصر، بلغارستان، قطر، 
پورتوریکو، کامرون و چین از صعود به مرحله حذفی بازمانده 

و به کار خود در این رقابت ها پایان دادند.
 تیم ملی والیبال ایــران در آخرین بازی مرحله گروهی 
خــود به مصاف تیم ملی والیبال هلنــد رفت و با نتیجه ۳ 
بر یک شکســت خورد. این شکست در حالی برای والیبال 
ایران به دســت آمد که ملی پوشان ایران صعود خود را به 
مرحله حذفی قطعی کرده بودند و برای صدرنشینی در گروه 

خود در این بازی مقابل هلند قرار گرفتند. در پایان مرحله 
مقدماتی تیم های برزیل )ســه بــرد و ۹ امتیاز( و ایران )دو 
برد و پنج امتیاز( در رتبه های پنجم و دوازدهم جدول قرار 
گرفتند تا حریف یکدیگر در مرحله یک هشتم نهایی شوند.

فدراسیون جهانی والیبال درباره این رقابت نوشت: آخرین 
مرحله حذفی این مســابقات در مرحله یک هشتم نهایی، 
دوئــل والیبال برزیل و ایران خواهد بــود. والیبال برزیل به 
عنوان نماینده آمریکای جنوبی در بازی اول گروهی خود دو 
ست را به کوبا داد اما آن ها موفق شدند به بازی برگشته و به 
پیروزی برسند.  برزیل در مرحله مقدماتی کوبا، ژاپن و قطر 

را شکست داد و در صدر گروه خودش ایستاد.
فدراسیون جهانی ادامه داد: برزیل در ۱۵ بازی از ۱۸ بازی 
قبلی خود مقابل ایران در تورنمنت های بزرگ جهانی پیروز 
شده است. اخیرا، برزیل در VNL )لیگ ملت های واالیبال( 
امسال حریفان خود را در ست های مستقیم شکست داد. سه 
پیروزی ایران مقابل برزیل همگی در مسابقات لیگ جهانی 

والیبال  ۲۰۱۴ به دست آمده است.
برنامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی، برنامه 

این مسابقات به وقت ایران:
شنبه ۱۲ شهریور؛ سالن استوژیتس آرنا شهر لیوبلیانای 

اسلوونی

ساعت ۲۰؛ اسلوونی – آلمان
ساعت ۲۳:۳۰؛ ایتالیا – کوبا

یک شــنبه ۱۳ شــهریور؛ ســالن آرنا گلیویس در شهر 
گلیویتسه لهستان  

ساعت ۲۰؛ آمریکا – ترکیه
ساعت ۲۳:۳۰؛ لهستان – تونس

دوشنبه ۱۴ شهریور؛ سالن استوژیتس آرنا شهر لیوبلیانای 

اسلوونی
ساعت ۲۰؛  هلند – اوکراین

ساعت ۲۳:۳۰؛ فرانسه – ژاپن
سه شــنبه ۱۵ شــهریور؛ ســالن آرنا گلیویس در شهر 

گلیویتسه لهستان  
ساعت ۲۰؛ صربستان – آرژانتین

ساعت ۲۳:۳۰؛ برزیل – ایران.

ســرمربی ایرانــی تیــم ملــی تکواندوی 
آذربایجــان، گفت: همه باید به ســاعی کمک 
کنیم تا تکواندوی ایران به روزهای خوب خود 

بازگردد.
رضا مهماندوســت در گفت وگو با ایســنا، 
درباره بازگشــت مجدد به تیم ملی تکواندوی 
آذربایجان به عنوان سرمربی و این که قرارداد 
وی تا المپیک پاریس خواهد بود یا خیر؟ اظهار 
کرد: در آذربایجان نه قرارداد می بندند و نه دو 
طرف چیزی امضــاء می کنند. هر زمان که به 

این نتیجه برســند با طرف مقابل نمی خواهند 
کار را ادامه بدهند، خیلی راحت و بدون مشکل 
او را کنار می گذارنــد و تا هر زمانی هم خوب 
کار کنی و رضایت داشــته باشند به کار ادامه 
می دهــی. البته ایــن روش شــاید بدی هایی 
داشته باشد اما محاســنی هم دارد مانند این 
که سرمربی هم هر زمانی که بخواهد و صالح 
بداند می تواند خیلی راحت کنار بکشد و یا این 
که کسر مالیات از قرارداد هم ندارد. سال هاست 
بدون قرارداد با آذربایجان کار می کنم و در دور 

جدید نیز همین گونه است. سرمربی تیم ملی 
تکواندوی آذربایجان، افزود: البته در رشته هایی 
مثل فوتبال و والیبال با سرمربی و دیگر اعضای 
کادر فنی مثل کشورهای دیگر قرارداد می بندند 

اما در تکواندو این کار را انجام نمی دهند!
او با اشــاره به این که رییس فدراســیون 
تکواندو آذربایجان قویا خواستار بازگشت او به 
تیم ملی شده است، گفت: او از وزیران دولت و 
از افراد صاحب نفوذ در کشور آذربایجان است. 
زمانی که فهمید من کنار کشیده ام بالفاصله با 
مســئوالن تیم جلسه گذاشت و گفت اگر قرار 
باشد رضا دیگر سرمربی تیم ملی نباشد، دیگر 
تکواندو نداشته باشیم بهتر است. او قول حمایت 
کامل از برنامه های من و اعزام به مســابقات را 
داد و قرار شد مشــکالت حل شود و امکانات 

الزم را برای تیم ملی فراهم کند.
مهماندوســت در پاسخ به این سوال که آیا 
پیش از بازگشت مجدد به تیم ملی آذربایجان، 
مذاکره ای با مســئوالن فدراسیون ایران برای 
قبول هدایت تیم ملی ایران داشــته اســت یا 
خیر؟ گفت: پیشــنهادی به من داده نشــد و 
تماسی هم نگرفتند. از سویی با توجه به حقوقی 
که من از آذربایجان می گیرم و حتی راضی به 

نیمــی از آن هم بــودم، احتماال فدراســیون 
به خاطر مشــکالت مالی تــوان پرداخت آن را 
ندارد. البته آن ها می توانســتند تماس بگیرند 
که اصال با چه مبلغی حاضر به کار هســتی اما 
خبری نشد و من هم نمی توانستم بیکار بمانم. 
از سوی دیگر فدراسیون با بیژن مقانلو تا جهانی 
مکزیک قرارداد دارد و این که در میانه راه قطع 
همکاری کنند، حرفه ای نیست و امری طبیعی 

است.
وی افزود: از این موضوع ناراحت نیستم چرا 
که انتخاب در ورزش حرفه ای کامال موضوعی 
طبیعی اســت. این که صرفــا به خاطر این که 
مردم طرفدار من باشــند و رییس فدراسیون 
ســریع قرارداد امضاء کند، نیســت. او فقط ۳ 
ماه است که با مربیان تیم ملی قرارداد بسته و 
نمی تواند به سرعت با آن ها قطع همکاری کند 
چرا که این کار باعث تشــنج و به وجود آمدن 

حواشی می شود.
مهماندوســت در ادامه درباره موفقیت های 
تیم های رده پایه ایران، خاطرنشان کرد: ما در 
رده های پایه همیشه خوب نتیجه گرفته ایم اما 
مهم این است که این نفرات تا رده بزرگساالن 
بتوانند به موفقیت شــان تــداوم بدهند. ما ۷ 

طــالی نوجوانان گرفته بودیــم اما حتی یک 
نفرشــان هم به رده بزرگســاالن نرسید. او در 
ادامه بر لزوم حمایت از هادی ســاعی، رییس 
فدراسیون تکواندو تاکید کرد و گفت: با توجه 
به نتایج ســال های اخیر و کار دشوار تکواندو، 
ســاعی به عنوان رییس جدید فدراســیون بر 
روی لبــه پرتگاه حرکت می کند و همه ما باید 
بــه او کمک کنیم تا تکواندو بــه روزهای اوج 
خود بازگردد، در غیر این صورت با یک اشــاره 
به پایین پرتاب می شــود و این موضوع به ضرر 
تکواندوی ایران تمام خواهد شد. او نیز به دنبال 
موفقیت تکواندوی ایران و بازگشت تکواندو به 

روزهای اوج است.
مهماندوســت در پاسخ به این سوال که آیا 
قصد دارد از مربیان ایرانی نیز در تیم آذربایجان 
اســتفاده کند یا خیر؟ گفت: از همان ابتدا بر 
اســاس صحبتی که داشته ایم اجازه این کار را 
ندارم و از من خواسته اند فقط از مربیان کشور 
آذربایجان استفاده کنم. برای تکواندوی ایران 
آرزوی موفقیت دارم چرا که موفقیت آن ها به 
ســود همه ما خواهد بود و از آن احساس غرور 
می کنم. مهم تر از آن نیز این است که مردم با 

افتخارآفرینی های تکواندو خوشحال می شوند.

گفت وگوی »مردم ساالری« با خلبان ایرانی-ایتالیایی تیم رد بول که تاریخ ساز شد

ماجرای عبور از داخل تونل با هواپیما
سعید ضروری

واکنش فدراسیون جهانی والیبال به دوئل ایران و برزیل

رضا مهماندوست:
باید به ساعی کمک کنیم تا تکواندو به دوران اوج بازگردد

رونمایی از کاپ جام جهانی در ایران می توانست به علت 
ازدحام جمعیت و مدیریت نادرســت مجری برنامه به یک 

تراژدی واقعی بدل شود.
بــه گزارش ایســنا، کاپ جــام جهانی بعــد از عبور از 
کشــورهای اســترالیا و ژاپن، در مســیر حرکت به سمت 
عربســتان و در نهایت اروپا، آفریقا و آمریکا، برای نخستین 
بار وارد ایران شد که سال گذشته توانست سهمیه حضور در 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را به دســت آورد. این مراسم که با 
حضور پیشکسوتان فوتبال، مدیران شهری و خانواده ورزش 

برگزار شده بود، به بدترین شکل ممکن به پایان رسید.
در حالی که از حدود یک ســال قبل مشخص شده بود 
که قرار است تور جام جهانی با عبور از هر ۳۲ کشور حاضر 

در این مســابقات برگزار شود، مراســم رونمایی از این جام 
در نتیجه تصمیمات اشتباه برگزارکنندگان، از جمله مجری 
برنامه تبدیل به یک رونمایی زشــت و زننده شد به شکلی 
که نمایندگان فیفا از ترس اینکه مبادا صدمه ای به این جام 
گران قیمت و نفیس وارد شود، به سرعت جام را در چمدان 

مخصوص قرار داده و از سالن خارج کردند.
طبق پروتکل های فیفا قرار بود مراســم رونمایی از کاپ 
جام جهانی با حضور شش نفر و به وسیله نماینده فیفا انجام 
شــود اما هیچ یک از این مقررات در ایران رعایت نشد. در 
عوض با زیر پا گذاشــتن دستورالعمل  مربوط به رونمایی از 

این جام توســط مجری برنامه، تمام پیشکســوتان به طور 
همزمان به روی استیج فراخوانده شدند و در نهایت مهمانان 
و افراد متفرقه هم به آن ها پیوســتند تا یک بی نظمی تمام 
عیار در سالن همایش های برج میالد تهران رقم بخورد که 
می توانســت به قیمت آســیب خوردن به کاپ جام جهانی 
تمام شود. نبود یک برنامه ریزی مناسب برای رونمایی از این 
جام ارزشمند که در طول تاریخ ۹۰ ساله این رقابت ها برای 
نخستین بار به ایران رسیده، منجر به صحبت های تلخ یکی 
از نمایندگان فدراســیون فوتبال شد که حاضران در سالن 
را به »رعایت نکردن فرهنــگ و آداب ایرانی« متهم کرد و 

برای جلوگیری از ازدحــام جمعیت و عکس گرفتن با این 
جام، تاریخ و تمدن ۲۵۰۰ ســاله ایرانی را مثال زد.  آشفته 
بازار مراسم رونمایی از کاپ جام جهانی در حالی رقم خورد 
کــه ایران بارها مدعی کمک به کشــور قطر برای برگزاری 
گوشه ای از رویداد مهم جام جهانی شده است اما تصاویر و 
فیلم های منتشر شده از مراسم رونمایی از کاپ جام جهانی 
گواهی بر این مطلب اســت که ما از انجام یک کار ساده و 
رعایت پروتکل های معمولی هم عاجزیم. یک ســال، زمان 
کمی برای انجام برنامه ریزی مناســب برای رونمایی از جام 
نبود اما در نهایت این مراســم که می توانست به ساده ترین 
شکل ممکن پیش برود و جام در معرض نمایش قرار گیرد، 

به یک تراژدی تلخ و مدل برنامه ریزی ناهنجار تبدیل شد.

آبرویمان بر سر »جام« رفت!
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اولین ســاخته یوســف حاتمی کیا، درامی 
خانوادگی با تم سیاسی است. اگر فیلم را بدون 
رمزگذاری و رمزگشایی سیاسی مورد بررسی 
قــرار دهیم؛ به بیراهه رفته ایم. خانه ای که در 
فیلم تصویر می شــود، نمادی است از جامعه و 
شخصیت های فیلم گروه و طیف های مختلفی 
از جامعه را نمایندگی می کنند. شخصیت های 
فیلــم که در پیوند نســبی و خونی مجبور به 
تحمــل همدیگــر در روز تولد مــادر خانواده 
هســتند؛ اختالفات خانوادگی دارنــد و مادر 
خانواده امیدوار اســت در چنیــن روزی آنها 
اختالفات خود را کنار بگذارند. اما نه تنها آنها 
نمی توانند اختالفات خود را کنار بگذارند؛ بلکه 
اتفاقی باعث می شود که اختالفات بروز و ظهور 
بسیاری پیدا کند و اعضای خانواده ضمن انواع 
تهمت ها؛ تا ضرب و جرح و دعوت از پلیس هم 

پیش می روند.
نخســتین نکته قابل بررسی، عدم شناخت 
مادر خانواده از مناســبات پیچیده و اختالفات 
غیرقابل حل اعضای خانواده اســت. یک ساده 
انگاری و آرمان گرایی در رفتار او در برخورد با 
اعضای خانواده وجود دارد که عمال بستر ایجاد 
چنین ارتباط صمیمانه و دوستانه میان اعضای 
خانواده را تاب نمــی آورد. همه به نوعی برای 
رعایت حال او ســعی دارند چند دقیقه ای در 
کنار هم باشند اما همه میدانند که این شرایط 

نمی تواند مدت زمان زیادی ادامه پیدا کند. 

در میان جمــع خانوادگی، مادر که مرکز و 
نقطه تالقی و پیونده دهنده شخصیت ها، اتفاقا 
تنها کسی است که از مسائل اساسی و مهمی 
که بنیان خانواده را سســت کــرده کامال بی 
اطالع است. او را از مسائل مهم آگاه نمی کنند 
و هنگامــی که در وقوع بحــران متوجه اتفاق 
می شــود هــم کاری از او برنمی آید. نمی تواند 
کنشی موثر و مهم داشته باشد. او تنها تجسمی 
است از گردهم آیی اعضای خانواده و نخ تسبیح 
ارتبــاط آنها با یکدیگر. اما در عمل بی کارکرد 
است و نمی تواند کنشــمند و موثر واقع شود. 
این بی کارکردی او با نشــانه ضعف شــنوایی 
هم تشدید شده و در شخصیت پردازی او نکته 
بسیار قابل تاملی محسوب می شود ضمن اینکه 
نمی داند دچار آلزایمر است یا نه؟ او را متهم به 
فراموشی و آلزایمر می کنند و به نوعی در بازی 
آنها، حضور او تنها یک زائده محترم محسوب 

می شود.
 او بارهــا در فیلم تاکید می کند که چیزی 
در خانه او گم نمی شــود. در ادامه به دو فرزند 
خود مشکوک می شود و آنها را متهم به دزدی 
می کند. نه نمی تواند از خانه ای که ســنگش را 
به سینه میزند محافظت کند و نه خود بر این 
باور است که در این خانه دزدی نمی شود. حتی 
به فرزندانش براساس داده های بیرونی تهمت 
می زند و در فضای پر شــک و تردید خانه؛ او 
نیز نمی تواند مبرا از ظن و گمان ناروا نســبت 

به اعضای خانواده باشد. اگر دچار تهمت و ظن 
و گمان ناروا نمی شد؛ چهره پاک و بی گناهش 
می توانست مخاطب را امیدوار به نقش خیمه 
وار او در ســتون خانه کند. اما او نیز در زمانه 
بحران، نمی تواند از آزمون سخت موفق بیرون 
آیــد و در طوفان ایجاد شــده، ایمن و معصوم 

نمی ماند.
نکته دیگر، اعضای دیگر خانواده هستند که 
به نوعی همه تهمت ها بر تن آنها می نشــیند. 
اعضای خانواده در موقعیت هایی که به دســت 
می آورند و امکان دزدی برایشان فراهم می شود، 
دســت به دزدی می زنند. هیچ مانعی آنها را از 
دزدی باز نمی دارد. شخصیت های مذهبی فیلم 
مانند دیگر شــخصیت ها درگیر این مناسبات 
و به دنبال منافع مادی خود هســتند. در کنار 
اینکه ســود خصوصی را پیگیــری می کنند، 
اعتقاداتشان با خرافات و ورد و جادو نیز آلوده 
شده و رفتارهای مبتنی بر این خرافات، مخاطب 
را به خنده می دارد و احترامی از اعتقادات آنها 

در ذهن مخاطب برنمی انگیزد.
نکته دیگر فیلم، رویکرد ضد مرد آن است. 
مردهــا در فیلــم، ظالم هســتند و این ظلم 
در نســل های مختلف وجود داشــته و خواهد 
داشت. خشونت خانگی امری پذیرفته شده در 
این خانه اســت و تحکم مردان به مردان؛ جزو 
ویژگی ثابت همه آنهاست. در کنار دروغگویی؛ 
الابالــی گری و تضییع حق دیگــران؛ پایگاه و 

جایگاه مرد به عنوان حامی و پشتوانه خانواده 
نیز از اهمیت برخوردار نیست. آنها نمی توانند 
به وظایف خود عمل کنند و در نهایت اعضای 
خانواده برای رسیدن به حقوق حقه خود، دست 
به دزدی و پنهانکاری می زنند. در نهایت نیز این 
اعضای خانواده در زمان بحران دل کمک کردن 
به یکدیگر را ندارنــد. گویی از نابودی یکدیگر 
خوشحال هســتند. در صورت توان کمک به 
یکدیگر هم دست یاری به سمت یکدیگر دراز 
نمی کننــد و هر کدام از آنهــا در تنهایی خود 

درگیر مسائل و مصائب خود می شوند.
در این میان نســل جوان و نوجوان نیز به 
مراتــب و بیش از دیگــران مرزهای اخالقی را 
پشت پا می گذارند و هیچ مانعی برای گذر از رد 
کــردن آن وجود ندارد. به راحتی مادر خانواده 
را فریــب می دهند و در کمال خونســردی در 
قالب بردن گلدانی تمام ســرمایه، آبرو و آینده 
دیگر اعضای خانواده را در صندلی ماشینشان 
می گذارنــد و بدون هیچ نگرانی به راه خود در 

تنهایی و در دل شــب ادامــه می دهند. جالب 
اینکه مادر خانواده نیز در دیالوگی مهم عنوان 
می کند که اگر گلدان دســت تو باشــد خیالم 
راحت اســت. ســاده لوحی و عدم شناخت او 
تــا پایان و تا آخرین پالن فیلم بر سرنوشــت 
شخصیت ها تاثیر می گذارد و او با همان تصور 
اینکه در این خانه چیزی گم نمی شود؛ تنها به 
بی حرمت شــدن جایگاهش در خانواده توجه 
می کند. حرمتی که اساسا وجود نداشته و فیلم 
نمی تواند درصدی از آن را در شخصیت پردازی 

و کنش کاراکترها منتقل کند.
تمام شــخصیت ها می توانند نماد و نشانی 
از طیف های مختلف جامعه ای باشند که هیچ 
چشــم انداز روشــنی پیش روی خود ندارد و 
گویــی در تعارف حرمت و احترامی که باید به 
کانون های اصلی و محل رجوع ها داشته باشند، 
به شکل سیستماتیک تن به فسادی می دهند 
که گویی خواســته و ناخواسته آنها را در خود 

فرو می برد و راه گریزی از آن نیست.

نگاهی به فیلم »شب طالیی«
این خانه ویران است

رویا سلیمی

عبــاس معروفــی،  گــروه فرهنگــی: 
داستان نویس، نمایش نامه نویس و شاعر در سن 
۶۵ سالگی بر اثر  بیماری سرطان که از دو سال 
پیش او را درگیر کرده بود، در آلمان از دنیا رفت. 
صفحۀ رســمی خانۀ هدایت و نشر گردون این 
خبر را اعالم کرد و نوشــت: »جان ما، جاودانه 

شد.«
عباس معروفی، رمان نویس، نمایش نامه نویس 
و شــاعر در ۲۷ اردیبهشــت ۱۳۳۶ متولد شد. 
دیپلمه ریاضی و فیزیک از دبیرســتان مروی، و 
فارغ التحصیل دانشــکده هنرهای زیبا دانشگاه 
تهران در رشته ادبیات دراماتیک است و حدود 
یازده سال معلم ادبیات در دبیرستان های هدف 
و خوارزمــی تهران بوده  اســت. او فعالیت ادبی 
خود را زیر نظر هوشنگ گلشیری و محمدعلی 
ســپانلو آغاز کرد و در دهــۀ ۶۰ با چاپ رمان 
»ســمفونی مردگان« به شهرت رسید. از دیگر 
آثار او می توان به »ســال بلوا«، »پیکر فرهاد«، 
»فریدون سه پسر داشت«، »ذوب شده«، »تماما 
مخصوص«، »نــام تمام مردگان یحیاســت«، 
»روبروی آفتاب«، »آخرین نســل برتر«، »عطر 
یاس«، »دریاروندگان جزیره آبی تر«، »شاهزاده 
برهنه«، »تا کجا بــا منی«، »ورگ«، »نامه های 
عاشقانه و منظومه عین القضات و عشق«، »چهل 

ساله تر از پیامبر« و... اشاره کرد. 
او در ســال ۱۳۶۹ مجلۀ ادبی »گردون« را 
تأسیس کرد و ســردبیری آنرا برعهده گرفت و 
به طور جدی بــه کار مطبوعات ادبی روی آورد. 
ســبک و روال وی در این نشــریه با انتظارات 
دولت ایران مغایر بود و موجب فشــارهای پی 
در پی و ســرانجام محاکمه و توقیف آن شــد. 
یکی از مهم ترین اقدامــات مجله گردون طرح 
موضوع فعالیت مجدد کانون نویسندگان ایران 
بود. در سال ۱۳۶۹ جلسات سومین دوره  کانون 
نویســندگان ایران آغاز شد و در سال ۱۳۷۳ به 

انتشار متن »ما نویسنده ایم« انجامید.

معروفی در پی توقیــف »گردون« ناگزیر به 
ترک وطن شد. او به پاکستان و سپس به آلمان 
رفت و مدتی از بورس »خانه هاینریش بل« بهره 
گرفت؛ و یک ســال هم به عنــوان مدیر در آن 
خانه کار کرد. پس از آن بــرای گذران زندگی 
دســت به کارهای مختلف زد؛ مدتی به عنوان 
مدیر شبانه یک هتل کار کرد و آنگاه »خانه هنر 
و ادبیات هدایت« بزرگترین کتابفروشی ایرانی 
در اروپــا را در خیابان کانت برلین، بنیاد نهاد و 
به کار کتابفروشی مشــغول شد؛ و کالس های 
داستان نویسی خود را نیز در همان محل تشکیل 
داد. چاپخانه و نشر گردون هم در همین مکان 
برقرار است که تاکنون بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب 
از نویسندگان تبعیدی و آثار ممنوع در ایران را 

منتشر کرده است.
او همچنین بنیان گذار ســه جایزه ادبی قلم 
زرین گــردون، قلم زرین زمانــه و جایزه ادبی 

تیرگان است.
عباس نرفته بود که بماند

ســید مهــدی شــجاعی نویســنده رمان 
»دموکراســی یا دموقراضه« در ســوگ دوست 
و همکالســی قدیمی خود عبــاس معروفی در 
اینستاگرامش یادداشتی را با عنوان عباس نرفته 

بود که بماند منتشر کرد.
سید مهدی شجاعی نوشت:

عباس نرفته بود که بماند
رفته بود که زود برگردد.
عباس نرفته بود که برود

آن هم اینطور غریبانه و جانسوز.
عباس اساساً قصد رفتن نداشت. تمام صبوری 
و سماجتش را برای ماندن به کار گرفت اما عزم 

این سو برای راندنش جزم بود.
باید بین کشــته شــدن و گریختن یکی را 

انتخاب می کرد، راه سومی وجود نداشت.
زنجیر قتل هــای زنجیــره ای دور خانه اش 
و خودش حصار کشــیده بــود و هر لحظه این 

محاصره تنگ تر می شد.
می گفت هر بار کــه رادیو و تلویزیون آلمان 
می گوید »عباس معروفی نویســنده تبعیدی از 

ایران« دلم ُگر می گیرد.
از دبیرســتان با هم بودیم. رفاقتی عمیق و 
شــیرین و ماندنی که به قول خودش توپ هم 

نمی توانست پایه های آن را بلرزاند.
ســید عباس معروفی را غربت و تنهایی از پا 
در آورد علیرغم اینکه تالش می کرد سرپا بماند 
اما موریانه غربت از درون می خوردش و به سوی 

فرو ریختن می بردش.
باسی جون صدایش می کردم.

دوست داشــتم این ترکیب را و خودش هم 
خیلی دوست داشت.

به خاطر عزیزی کــه در کودکی او را به این 
اسم صدا کرده بود.

من نقدا کاری به عرصه ادبیات و هنر و رمان 
و داســتان و جایگاه او ندارم. چشــم اشکبار به 
جای خالی یاری دبیرستانی دوخته ام که از مهر 
و عاطفه سرشار بود و آنقدر در حسرت بازگشت 

به وطن سوخت تا خاکستر شد.
از این سو خیلی تالش شد برای اینکه ُکفرش 
را در بیاورند و علم کنند اما ریشــه باورهای او 
محکــم تر از آن بود که هجمه ها و دسیســه ها 

بتواند از جا درشان بیاورد.
آنچه اکنون با اوست همان باورهاست.

خدا به جبران ســختی های این جهان، آن 
جهانــش را آبــاد کند و در پی ســالها غربت و 
آوارگی در اقامتگاه صدق نزد ملیک مقتدر قرار و 

استقرارش ببخشد.
عباس معروفی و دریغی تازه

محمدرضا زائری هم در یادداشــتی در پی 
درگذشت عباس معروفی نوشت:  عباس معروفی 
هم به پایان راه رســید و غریبانه و دور از وطن 
درگذشت تا بار دیگر حسرت و دریغی کهنه را 
در خاطر و اندیشــه ما تازه کنــد.  من به طور 

طبیعی چندان قرابتی با فکر و باور و اندیشــه 
او نداشــتم، اما حرمت قلم در میان ما بود و در 
همان دیدارهای محــدود و معدود در مجالس 
عمومی بــا ادب و احترامی ســزاوار به روحانی 
جوانی که همکار و هم صنف خود می دانســت 
محبت می کرد و من نیز به احترام جایگاه حرفه 

ای و توان قلمی اش بزرگش می داشتم.
مهمتر از اینها ســادگی صمیمانه و فروتنی 
صادقانــه ای بود که در رفتــار و کار حرفه ای 
او می دیدم. مجله گــردون خودش بود و کیف 
چرمی اش و دفتر کارش همان ماشــین رنوی 
درب و داغانــی که در صنــدوق و روی صندلی 
عقبش نسخه های چاپ شــده مجله گردون را 
می چید و از چاپخانه به کتابفروشی های روبروی 

دانشگاه می رساند.
خودش بــود - هر چه بود- و همین موجب 
می شد که با تمام اختالف فکری و اعتقادی مان 
برای او حرمت و ارزشــی قائل باشم و به خاطر 
صفا و صمیمیت بی پیرایه اش دوستش بدارم. 
دریغ و حســرتی که سالها در باره امثال او دارم 
نیز از همین روســت که با این زمینه و ظرفیت 
چرا هیچگاه فرصت و امکان دیالوگ و گفت وگو 
برای تفاهمی هرچند انــدک و تعاملی هرچند 

ناچیز فراهم نشد.
شکاف و گســلی که امروز بیش از هر زمان 
دیگر در حوزه فرهنگ و ادبیات و اندیشه و هنر 
می بینیم، شــاید با تحقــق چنین فرصت هایی 
کمتر می شــد و این اندازه عمق پیدا نمی کرد. 
امثــال او اکنون نیــز فراوانند، نویســندگان و 
شاعران و روزنامه نگارانی که روزی همکار بودیم 
و الاقل در نمایشگاه کتاب و جشنواره مطبوعات 
یا مراســم انتخابات نماینده مدیران مســؤول 
مطبوعات در کنار هم می نشستیم و به سالمی 
یا علیکی دیداری مختصر داشتیم و همان حیای 
حضور مایه دلگرمی اندکی نی شد که شاید بتوان 
دری گشوده و راهی هموار برای بهبود احوال و 
اوضاع به جستجوی زبانی مشترک یافت. دریغ 
و درد کــه نه آن راه و درگاه یافته شــد و نه آن 
زبان مشترک تحقق یافت بلکه هر روز فاصله ها 
بیشتر شد، نه تنها با کسی چون عباس معروفی 
که مهاجر غریب آلمان بود، حتی با کسانی که 
در میان جمع هســتند و دلشان در جایی دیگر 
اســت و دیر یا زود همان ها هم تن شــان را با 
چمدانی برمی دارند و می روند تا روزی که شاید 
چون ســایه تنها جسم بی روح شــان بتواند به 

دیدار ارغوان بازگردد.
عبــاس معروفی یکــی از آن فرصت های از 
دســت رفته بود که شاید می توانست بماند و با 
اندک تحملی کــه می بیند به حکم انصافی که 
داشت و در روایت صادقانه اش از خاطره اش با 
سید ابراهیم رئیسی ظهور یافت، متقابال همدلی 

و همراهی کند.
افسوس که چنین نشــد و آن همه توانایی 
و اســتعداد و هنرمندی قلمش ناچار گردید به 
غربت سفر کند و سالها مسافر دردمند غریستان 

غرب باشد.
خدایش بیامرزاد که امــروز با خبر رفتنش 
موجــی از آن دریغ ها و حســرت ها برای همه 
آرزوهای تحقق نیافته را برآورد و برق خاطره ای 
از آخرین دیدار کوتاه مان در معاونت مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را پیش چشمم 
روشن کرد. آثار او از شعر و نمایشنامه تا داستان 
کوتاه و رمان های مختلف مخصوصا »سمفونی 

مردگان« که به شایســتگی مورد توجه و تقدیر 
قرار گرفت، جایگاه او را در ادبیات معاصر ایران 

تثبیت کرده و نامش ماندگار خواهد بود.
عباس معروفی، اصال سیاسی نبود!

درگذشــت عباس معروفی بهانه ای شــده 
برای محمد قوچانی تا در اینستاگرامش درباره 
نویســنده کتاب فریدون ســه پســر داشت و 
ســمفونی مردگان بنویســد. قوچانی، سردبیر 
مجله »آگاهی نو« با انتشــار پستی در صفحه 
اینســتاگرامش به مناســبت درگذشت عباس 

معروفی نوشت:
»با زنــی چادری خفتــه با حالــی نزار که 
شــاید نمادی از وطن باشد که همه سنت ها و 
رنج های ایران بر چادرش نقش بســته و پسری 
که بوســه می زند بر ســر مادر. اثری از اســتاد 
پرویز کالنتری که ســبب شد حزب اهلل تهران 
روبروی مجله عباس معروف؛ »گردون« تجمع و 
اعتراض کند و مجله برای چندی توقیف شود. 
پرسش معروفی روی این جلد البته بعدا دغدغه 
شــخصی اش هم بود. او که اولین رمان مهمش؛ 
»سمفونی مردگان« را اولین بار در حوزه هنری 
ســازمان تبلیغات اسالمی منتشــر کرده بود با 
انتشــار گردون به روشــنفکران ادبی پیوست و 
مغضوب حزب اهلل شــد. گردون پی ک احیای 
کانون نویسندگان ایران رفت و مطرود حکومت 
شد. و سرانجام قبل از دوم خرداد عباس معروفی 
هــم مهاجرت کرد و از ایران رفت. او سیاســی 
نبــود و با وجود برخی نقدها که حزب اللهی ها، 
روشنفکران مذهبی و حتی روشنفکران الئیک 
به او داشــتند هرگز اسیر احزاب سیاسی نشد. 
به نظرم اگر صبر می کــرد در دوره دوم خرداد 
به راحتی کارش را از ســر می گرفت. اما کسی 
فکر نمی کرد پس از کابوس سعید امامی، چنین 
تحول بزرگی رخ دهد و ده ها مجله روشنفکری 
متولد شود و عمده کتاب ها از زیر تیغ سانسور در 
آید و مجمع عمومی کانون نویسندگان و حتی 
فصلنامه آن احیا شود. به تدریج معروفی بی تاب 
وطن شد و گرچه به قدرت رسیدن احمدی نژاد 
تردیدی برای بازگشت در جانش انداخت اما در 
دوره روحانی )به خصوص با تشدید بیماری اش( 
بیشــتر هوای ایران کرد و حتی چندی در آغاز 
دوره رییســی به یاد برخوردی که رییســی در 
جایگاه دادســتان بــا همین طــرح جلد کرد، 
فیلش یاد هندوســتان کرد. سیاســت در ایران 
نامطمئن اســت و ناپایدار. امروز هوا ابری است 
و فردا آفتابی. نمی توان به سیاست اعتماد کرد؛ 
ادب اما در ایران به زبان فارســی پایبند است و 
نویسنده هر جا رود ناگزیر چراغش در این خانه 
می سوزد. معروفی در غربت هم مجله ، هم نشر 
و هم کتابفروشــی گــردون را راه انداخت و بی 
ممیزی کار می کرد اما چه فایده که مخاطبش 
فرسنگ ها از او دور بود. تبعید بدترین مجازات 
و مهاجرت بدترین انتخاب برای یک نویســنده 

است. 
همیشــه باید از سانسور ترســید اما آیا راه 
گریز از این محدودیت هــای ادبی و فرهنگی و 
مطبوعاتی، مهاجرت اســت؟ بارها روشنفکران 
از سوی مفتشــان به مهاجرت تشویق شده اند. 
گفته اند چرا نمی روید؟ گویی ایران ملک طلق 
آنان است. تبعید ظاهرا خود خواسته ای که در 
حقیقت خواست ممیزان است. آنان که معتقدند 
از دل برود هر آنکه از دیده برفت. اما ما می مانیم 

و یاد معروفی ها را زنده می داریم.«

چرا عباس معروفی را 
با رمان سمفونی مردگان می شناسند؟

ادامه از صفحه 1
در حالی که شکل های ادبی، نظیِر رمان، به این واقعیت های کلّی، عمومیت و 
بسط می بخشند و تجربه ای فشــرده، بدیع و تازه از آن می آفرینند که در رابطه 
میان مخاطب و متن پدیدار می شود. در »سمفونی مردگان« و تقریبا تمام آثاری 
که به این مرتبه از جایگاه در حافظه ما )و هر ملّتی( رسیده اند، می توانیم چنین 
ویژگی را سراغ بگیریم. عباس معروفی بعد از این رمان، باز هم می نویسد. »ساِل 
بلوا« )۱۳۷۱(، »پیکر فرهاد« )۱۳۸۱(، »فریدون سه پسر داشت« )۱۳۸۲( و… 
امــا حافظه ما مــدام به این اثر باز می گردد به این علت کــه این اثر می تواند با 
محتوای خاطره های جمعی مخاطب رابطه برقرار کند و همراه با زمان جلو بیاید 

و مدام تجربه هایی تازه بیافریند.
اولین مؤلفه ای که در رمان »ســمفونی مردگان« اساسی تلقی می شود، نوِع 
روایِت واقعیت های زندگی است. ویژگی که در همان پارگراِف اول قالب انداخته 
و مخاطب را به خود جذب می کند. »ســمفونی مردگان« با یک جدال واقعی و 
قابل لمس از دِل ســرما و گرما آغاز می شود. »دودی مالیم« که »زیر طاق های 
ضربی و گنبدی کاروانسرای آجیل فروش ها لُمبر« می خورد و سرمایی که از پِس 
برِف ســنگیِن بند آمده، همراه با دود و بخار در فضا آکنده است و جنب وجوش 
باربرها و »دســت های یخ زده شان« تناقض و در عین حال جدالی نرم را در پس 

روزمرگی بازنمایی می کند.
رمان خط داستانی سرراست و محکمی دارد که خواننده به سرعت درگیِر آن 
می شود به نحوی که نمی تواند کتاب را زمین بگذارد. دلیلش تجسم واقعیت های 
زندگی و ترکیب آن با ُکهن الگوها به صورتی خاص و روشــن اســت که در آن 
می توانیم شــخصیت هایی نظیر ایاز، اورهان، آیدین، آیدا و پدر را در یک رابطه 
پیوسته با استنتاج های کلِی اجتماعی، تاریخی و انسانی ببینیم. این بی واسطگی 
و پیوستگی برآمده از ناخودآگاهِ جمعی، بی آنکه چیزی از خصوصیت  شخصیت ها 
کــم کند، مخاطب را درون یک فضــای گفتمانی و تخیل فعال قرار می دهد، به 
نحوی که خود را بخشــی از آن می بیند. اینجا دیگر تنها خط داستان نیست که 
شــکل بسط یافته ای از جهان داستانی می سازد، بلکه شیوه روایِت آناکرونیستی 
اســت که با شکستن زمان، آشوب و تنشــی در نظم زمان پدید می آورد که به 
چرخش های مداوم راوی از اول شــخص به سوم شــخص سرایت می کند، و در 
نتیجــه روایت را به فراتر از خط داســتانی اش می برد. به این ترتیب از دو عنصِر 
زمان و راوی؛ و دو چارچوِب اسطوره و تاریخ؛ یک فضاِی خیالی کارسازی می شود 
تا مخاطبی که رمان را می خواند، در اتمســفر آن به موضوعاتی بیندیشــد که 

زمینه اش در داستان اصلی وجود دارد.  
به این ترتیب مخاطب با اولین جمالت داستان به میاِن حادثه پرتاب می شود، 
هنگامی که از زبان ایاز می خواند: »مگر کسی بویی برده؟ سال ها گذشته و هیچ 
مشــکلی پیش نیامده!« )صفحه ۹( و از اورهان می شــنود: »با گوش های خود 
شــنیده ام که می گویند برادرکش!« و ذهِن فعال شــروع می کند به جستجو و 
ناخودآگاه داســتان هایی را در لحظه حاضر می کند که اگر چه خاستگاه دینی و 
اســاطیری دارند، – هابیل و قابیل؟ یوسف و برادران؟ فریدون و پسران؟ اورمزد 
و اهریمن؟ – اما به مثابه اشاراتی، معانی پنهانی را در رابطه با رفتارهای جمعی 

عیان می کنند.
در واقع به همان ســرعتی که داســتان پا گرفته، الیه هــای معنایی اش در 
چارچوب های از پیش موجوِد اســطوره شــکل می گیرند و موتور محرکه روایت 
و برســاخت معناها می شوند. نمادهایی که در این سطح از روایت به کار رفته اند، 
در سازمان بخشــی به ســاختار معناها و تداعی آن ها نقش اصلی را دارند ضمن 
آن که اتمســفر و فضای حاکم بر رمان را نیز می ســازند. به عنوان مثال، »برف« 
که نشــانه ای از سرما و انجماد عاطفی شخصیت ها است، سپیدی اش در تضاد با 
تیرگی قلب و آتِش کینه اورهان از برادر جلوه گر می شــود و همچنین »ساعت« 
که نشانه ای از زمان است و بایستی ویژگِی کرونولوژیک داشته باشد، اما سی سال 
اســت که از کار افتاده و بر ضد خود عمل می کند و همچنین طبیعت بی رحم 
و حیواناتی مانند الشــخور و گرگ که نمادهایی از خوی و خصلِت غیرانســانی 

شخصیت ها به ویژه اورهان و ایاز هستند.
در اینجا زمان و نمادهای مربوط به آن از همه اساســی تر هســتند. ساعت از 
یک سو نشــانه زمانی است که بایستی در حال گذر باشد، و از سوی دیگر نماد 
نفی زمان؛ چرا که برای همیشــه کارکرد خود را از دســت داده است. »اما بیش 
از سی سال می شــد که از کار افتاده بود.« )صفحه ۱۷( در »سمفونی مردگان«، 
عباس معروفی با این دو شــکل از زمان، که یکی نشــانه تاریخ است و دیگری 
نمادین و اســاطیری، بازی می کند. بــازی ای که منجر به احضار همزمان تاریخ 
و اســطوره است و در جهت روایت انجام می شود، اما چندان هم قابل پیش بینی 

نیست.
جایی که تاریخ پیش می رود، این اسطوره است که به آن شکل و معنا می دهد، 
و بر عکس جایی که اسطوره جلو آمده، در واقع این متن تاریخ است که در حال 
بیرون کشــیدن معنا از دِل آن اســت. در نهایت جلوه ای که این دو به یکدیگر 
می بخشــند، از بازی فراتر رفته و به کار گفتمان می آید. پس دیگر اورهان صرفا 
شخصیتی در داستان نیست که خشونت، سردی و بی رحمِی او نسبت به برادران 
یا نّیت او در کشــتن برادر، جنبه ای دراماتیک از شخصیت او به شمار رود. بلکه 
نماد و تصویری سخن گو است برای بازاندیشی در رفتارهای جمعِی تاریخی یک 

ملّت.
همچنین اســت آیدین که هنرمند است و شعرهایش -که »همه هستِی او« 
هستند- را پدر می سوزاند. پس آیدین هم نمادی است که تاریخ را جلو می آورد و 
اسطوره را وامی دارد تا به حقایق سروشکلی بدهد. به یاد بیاورید صحنه سوزاندن 
کتاب های آیدین را توســط پدر و دستیاری برادر که چگونه در آن نمادهایی از 
طبیعت مثل خورشیدگرفتگی با تاریکی و نورِ آتش می آمیزد و پس از آن چگونه 
اندوهی برای همیشــه در روح آیدین النه می کنــد و از او موجودی بی تفاوت و 
دلســرد می سازد. معروفی در این گوشه از روایت از اسطوره برای بیرون کشیدن 
معنــی از واقعه بهره می گیرد و در نتیجه خاطــره ای دور را از حافظه تاریخی ما 
احضار می کند که در آن بوی کاغذ و چرِم ســوخته کتاب ها را می شنویم، ایرج 
و برادرانش را به یاد می آوریم و اورمزد و اهریمن، پســراِن ُزروان ]۱[ را؛ و آن گاه 

اندوه ابدی را که در روح فرزند آدم النه کرده، حس می کنیم.
»مــادر  گریه می کــرد… گفت: »بال، بــال، بال.«… پدر گفــت: »ما خون 
کرده ایم؟«… و نماز وحشــت خواند و بعد که هوا گرگ و میش شد، بی آنکه با 
کسی حرف بزند به حیاط رفت و در لحظه ای که خورشید از تیرگی در آمد، آن 
اتاق را )اتاق آیدین( با تمام اثاثیه و کتاب هایش به آتش کشید.« )صفحه ۱۸۳(

معروفی اتاق فکری را آجر به آجر از نمادها و استعاره ها، برمبنای یک داستان 
می ســازد. داستانی که اصلی ترین ویژگِی آن، به سبِب دخالت عناصر تاریخی و 
اســاطیری، آزادی و تحرک خیال است. می گویم آزادی، زیرا نمی توان مطمئن 
بود که ذهن مخاطب در مواجهه با این ســمفونی، چگونه عمل خواهد کرد. این 
موضوع را می توان در چکیده داســتان هایی که طی ســالیان از این رمان بیرون 
آمده، مشــاهد کرد. بســیاری از این چکیده داســتان ها، کاماًل محدود بر وجِه 
اساطیری رمان و شباهت داستان اصلی با کهن الگوهایی نظیر برادرکشی هستند؛ 
و برخی نیز تنها به شرح داستان اصلی پرداخته اند و گاه نیز اشاراتی به زمینه های 
تاریخی که بستر روایت قرار گرفته اند، شده است. در حالی که به وضوح و روشنی 
نمی توان مرزی میان هر یک از این سویه ها در »سمفونی مردگان« متصور شد. 
به طــور مثال نمی توان بدون در نظر گرفتــِن جنبه های تاریخی ایران در فاصله 
ســال های پیش تا پس از جنگ جهانی دوم و در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و 
سیاســی آن سال ها، یا جنبه های اسطوره ای  که وقایع را با نفی زمان به زوایایی 
از حافظه جمعی بسط می دهد، به درکی درست از چرایی سبک روایِت معروفی 

در رمان رسید.
در واقع، می شــود گفت که اتمســفر و فضا در »ســمفونی مردگان« نتیجه 
برخورد نیروهای غیر هم عرض و متن هایی است که معروفی آن ها را از مستنداِت 
تاریخی، گزارشات روزنامه ها و حافظه جمعی به عاریه گرفته. این فضا، وهم آلوده 
و سودازده اســت و با این همه نشانه های حیات اجتماعی و تاریخی ایران را در 
سال های جنگ جهانی دوم، حضور متفقین و اشغال آذربایجان توسط روس ها، 

می بینیم.
ایــاز، روزنامه ها را با صدای بلند می خواند در حالی که جریاِن روزمره زندگی، 
به مرور زیر انبوهی از برف در حال مدفون شدن است؛ و شخصیت ها یکی یکی 
به شکلی اسرارآمیز به جهان مردگان می پیوندند و ارواح آن ها در قالب خاطره به 
روایت اورهان باز می گردند. »هیچکس آخر نفهمید که چه بالیی سِر آیدا آمده 
بود که ناچار شد خود را بسوزاند.« )صفحه ۲۶۶( همچنان که داستان جلو می رود، 
واقعیت ها در پیوند با اســطوره و خیال بسط یافته و استنتاج های کلی را ممکن 
می سازند. تا جایی که می بینیم این اسطوره است که در حال شکل دادن به روایت 
و بیرون کشیدن معنا از دِل داستان است و شخصیت ها، ماننِد اورهان که عقیم 
اســت و ابتر، آیدین که روشنفکر است و سرخورده، و  ایاز که با آن که در ظاهر 
نماینده خرِد جمعی اســت و به قول پدر »یک آدم معمولی نیست« و »شرق و 

غرب عالم در مشتش است«، در دسیسه چینی و فریب جلودار است.

یادداشت

همایــون شــجریان اعــالم کرد کــه زمــان برگزاری 
کنسرت های کانادای او، به دلیل آماده نشدن ویزای تعدادی 
از اعضای ارکستر سیاوش به ماه ژانویه تغییر کرد. همایون 
شــجریان که پیشــتر اعالم کرده بود قرار است ۱۱ تا ۲۰ 
شهریور )دوم تا ۱۱ سپتامبر( در شهرهای تورنتو، مونترال، 

ونکوور و کلگری کشــور کانادا به روی صحنه برود، اکنون 
یک روز پیش از آغاز این کنسرت ها، از تغییر زمان برگزاری 
آنها خبر داده اســت. شجریان در توضیح علت این اتفاق در 
صفحه اینســتاگرام خود نوشته است: »عالقه مندان گرامی 
ضمن عرض پوزش بابت مشــکل  ایجاد شده الزم می دانیم 
شــما را در جریان شرایط  ایجاد شده قرار دهیم. امروز یکم 
ســپتامبر ۲۰۲۲ متاســفانه آخرین فرصت دریافت ویزای 
همایون شجریان و تعدادی از اعضای گروه سیاوش از دست 
رفت. این در حالی است که پس از گذراندن مراحل طوالنی 
اخذ ویزا و انتظار هر روز ما و پیگیری های وکیل پروژه نیمی 
از اعضا در تورنتو و نیمی دیگر به همراه همایون شــجریان 
در ایران منتظر هستند. تاکنون مشکالت و استرس زیادی 

برای همگی مان ایجاد شده است؛ چراکه فردا دوم سپتامبر 
قرار بود در تورنتو میزبان شما عزیزان باشیم و با این اجرا تور 
کانادا را آغاز کنیم و در قبال شــما عزیزان مسئول هستیم. 
در حال حاضر ۱۲ نفر از اعضــای ایرانی و غیر ایرانی گروه 
ســیاوش که نیازمند دریافت ویزا نبوده اند برای تمرین های 
نهایی از محل اقامتشان به تورنتو رسیده اند. اما برای حضور 
دیگر اعضا متاسفانه امروز پس از اخرین پیگیری های وکیل 
متوجه آن شدیم که ویزای چند تن از هنرمندان اصلی گروه 
سیاوش همچنان در پروســه اداری است و هنوز به مرحله 
صدور نرســیده اســت. از آنجایی که اجرا بدون حضور این 
هنرمندان امکان پذیر نیست و کیفیت و اجرای بی کم کاست 
بر همه چیز اولویت دارد، مجبور هســتیم برای تحقق این 

امر و اطمینان از دریافت ویــزای کامل اعضای گروه تاریخ 
برنامه هــای تور کانادا را به ماه ژانویــه موکول کنیم. تاریخ 
دقیق این اجراها تا هفته آینده به اطالع عموم خواهد رسید 
و برای کســانی که بلیط تهیه کرده اند ایمیل خواهد شــد. 
عزیزانی که بلیط تهیه کرده اند می توانند بر اســاس همان 
بلیط و همان شماره صندلی در روز های جدیدی که متعاقبا 
اعالم خواهد شد در کنسرت شرکت نمایند و حقشان تمام 
و کمال برای حضور محفوظ اســت.با پوزش بســیار از یک 
یک شــما عزیزان به دلیل اتفاقات غیرمنتظره ای که باعث 
این تغییرات شده است، به اطالع می رساند عالقمندانی که 
مایل به کنسل کردن بلیط خود هستند، می توانند با ارجاع 
بلیط به سایت خریداری شده وجه خود را دریافت نمایند.«

عذرخواهی همایون شجریان از مخاطبانش

عباس معروفی هم 
دور از وطن درگذشت

زمــان بازدید از مجموعه برج مــوزه آزادی در روزهای 
باقی مانده از تابستان تا ساعت ۲۱ افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، 
با توجه به استقبال بازدیدهای مردمی و گردشگران داخلی 

و خارجی، از ۱۰ شــهریور تا ۱۴ مهر که همزمان با هفته 
گردشگری و روز تهران است، زمان بازدید از مجموعه برج 

آزادی به ساعت ۲۱ تغییر یافت. پیش از این زمان بازدید 
این برج تا ساعت ۱۸ بود.

بر همین اساس عالقه مندان می توانند  عالوه بر بازدید 
طبقات داخلی و بام برج، از موزه عکاســی، موزه شــهاب 
ســنگ، موزه ایرانشناســی و نمایشــگاه های هنری این 

مجموعه بازدید کنند.

ساعات بازدید برج آزادی افزایش یافت
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فرزندان؛ پرچم دار مصرفی شدن 
یوسف بهمن آبادی

 
مصرف جزئی اجتناب ناپذیر از دنیای مدرن و پســت مدرن امروز شده، 
طوری که روند زندگی روزمره با مصرف معنا پیدا کرده است. تغییرات حاصله 
در ساختار جامعه امروز اعم از ســبک زندگی، رسانه ای، اجتماعی، روحی، 
اقتصادی، فرهنگی، فناوری و ... به گســترش بــاالی این روند کمک کرد و 
این گونه شــد که مصرفی شدن به عنوان یک فرهنگ، از دوران کودکی در 
افراد نهادینه شده اســت.دکتر نعمت اهلل فاضلی، انسان شناس معتقد است 
که مصرفی شدن کودک، نوجوان و جوان در دوره تاریخی اخیر شکل گرفته 

است.
 این در حالی اســت که تا چند دهه قبل و پیش از شکل گیری مدارس 
به شــکل نوین و اجباری شــدن تحصیل در ایران، فرزنــدان در کنار پدر و 
مادر یا در فضاهای کاری دیگر فعالیت می کردند و بخشی از اقتصاد خانواده 
را تشــکیل می دادند. این تغییر روند، آنقدر دور نیســت و نسل های گذشته 
)اکثر پدران ما( نیز تجربه کار در ســنین نوجوانی داشــته اند. آنها با چیزی 
به نام »عامل مصرفی« در میان اعضای خانواده بیگانه بودند. اما ما به عنوان 
فرزندان نسل های بعدی، کم کم پا در روند مصرفی شدن گذاشتیم. مدارس، 
محل حضور انبوهی از کودکان و نوجوانانی شــد که وظیفه شــان در خانه 
فقط درس خواندن بود و نقش خاصی در روند اقتصاد خانواده نداشــته اند. 
البته در روســتاها کم و بیش هنوز فرزندان در چرا بردن گوسفندان یا علف 
آوردن از مزرعه و صحرا و غیره طی ساعات فراغت به خانواده کمک می کنند 
یا تعــدادی از فرزندان خانواده های دارای مشــکالت اقتصادی، از کودکی و 
نوجوانی وارد عرصه اشتغال شده اند، اما واقعیت این است که ساختار عاملیت 
در مولد بودن تا حد زیادی کم رنگ شــده اســت. درعین حالی هم که این 
نقش، از روی فرزندان برداشــته شــده و درآمدزایی ندارند، بر نقش آنها بر 
خــرج کردن درآمدهای خانواده و به قول نعمت اهلل فاضلی، »بلعیده شــدن 
درآمدها« توســط آنها افزوده شده اســت.به گفته وی، این نقش بلعیدگی 
هزینه ها، درست از زمان قطعی شدن جنین در شکم مادر )شامل هزینه های 
اغلب بی مورد و چندباره ســونوگرافی، آزمایش هــای متعدد مادر در طول 
دوران بارداری و ....( آغاز می شــود. بعد از تولد نیز کودک یکباره هزینه های 
قابــل توجهی بر خانواده از جمله هزینه های زایمــان )البته در برخی موارد 
رایگان است(، خرید ملزومات نوزاد )لباس های پنبه ای، جغجغه، سیسمونی، 
پتو، گهواره، کالسکه، پوشک و بدبختانه شیرخشک و غیره( تحمیل می کند؛ 
مواردی که در گذشــته بسیاری از این موارد در سبد خرید خانواده ها جایی 
نداشته و خانواده ها پرجمعیت بوده است. به عنوان مثال، لباس های فرزندان 
قبلی یا فرزندان خویشــاوندان، کار نوزادان را راه می انداخت یا مثال گهواره 
به صورت دستی ساخته و در خانه نصب می شد.هزینه های مصرفی فرزندان 
پس از نوزادی و ورود به کودکی، جزو دغدغه های والدین است و نوعی رقابت 
را با دیگران برای خرید وسایل بهتر به همراه دارد و این یعنی هزینه بیشتر. 
درخواســت های فرزندان هم که هیچ گاه تمامی ندارد. عطش تمام نشــدنی 
آنها از طریق رســانه و همساالن تحریک می شــود و والدین همواره تسلیم 
این خواســته ها هســتند چرا که آنها با خرید وســایل درخواستی فرزندان، 
می خواهند آب توی دل فرزندشان تکان نخورد.با ورود اینترنت در تلفن های 
همراه نیز کودکان از طریق این وســیله، وارد ســایت های فروش اینترنتی 
می شوند و اســباب بازی یا خوراکی مورد عالقه خود را جستجو می کنند و 
از پدر و مادر می خواهند آن را بخرند. یکی از  مســائلی که برخی خانواده ها 
با آن مواجه هســتند اینکه برخی کودکان، پوشــاک برادر یا خواهر خود را 
نمی پوشــند و پدر و مادر مجبورند لباس یا کفــش جدید خریداری کنند؛ 

چیزی که در قدیم رایج بود.
این روند خرید، با ورود فرزند به مدرســه ادامه دارد. خرید لباس مدرسه، 
لوازم التحریر، لباس بیرون و .... بخشی از خریدهاست. در دوران راهنمایی و 
دبیرستان، هزینه ها به مراتب بیشتر است و پدر و مادر باید بکوشند تا نیازها را 
تامین کنند.برای ورود به دانشگاه نیز، هزینه کالس های خصوصی، کتاب های 
کمک درسی و تست، هزینه های کالنی است که بر گردن خانواده ها سنگینی 
می کند. اگر هم وارد دانشــگاه آزاد شوند، شــهریه ها، هزینه خوابگاه، کتاب، 
رفت و آمد به شــهر محل تحصیل و .....، بخش دیگری از هزینه های سنگین 
است که خانواده ها متحمل می شوند. اعزام فرزندان به خارج برای تحصیل نیز 
که جای خود دارد.این وجه مصرفی بودن فرزندان حتی در دوران اســتقالل 
آن همچنان ادامه دارد. هنگام ازدواج نیز دختران با هزینه های فوق سنگین 
جهیزیه پرزرق و برق و پســران با هزینه های آنچنانی مراسم عروسی – که 
با اغلب نیت از حدقه در آوردن چشــمان آشنایان صورت می گیرد-  حسابی 
خانواده ها را از خجالت خود در می آورند و حتی برخی خانواده ها، سال ها زیر 
بار قســط این نوع هزینه ها می روند.در این ســیطره مصرفی بودن فرزندان، 
پدرانی قهرمان و بهترینند که بهتر هزینه کنند و درخواست های به اصطالح 
بــه حِق! فرزندان را تامین کنند. به اعتقــاد فاضلی، محبت ها هم رنگ پول 
گرفته و قیمتی شــده است. این روند پس از ازدواج هم ادامه دارد و خانواده 
باید هر زمان که فرزندان به دیدن آنها می آیند خریدهایی کنند و اگر صاحب 

فرزند باشند، خرید هدیه ادامه دارد.
نتیجه 

تغییر نقش فرزند در اقتصاد خانواد از روند »مولد« به »مصرف گرا« چند 
پیام دارد: نخســت آنکه ساختار خانواده از نقش تولیدکننده به نقش مصرف 
کننده تغییر یافته اســت. این در حالی اســت که در گذشته مثال حدود 50 
سال پیش که زندگی روستایی رونق بیشتری داشت، روستاها بخش زیادی 
از نیازهای خود را تامین می کردند و وابستگی محدودی به تولیدات مناطق 
دیگر داشــتند اما االن با گسترش شهرنشــینی و گسترده شدن نیازها –که 
اغلب ضروری هم نیستند- مصارف خانواده ها  به شدت افزایش یافته و همان 
گونه که گفته شــده، بخش زیادی از این مصارف از سوی کودک، نوجوان و 

جوان صورت می گیرد.
دوم، اینکه ســاختار درونی خانواده از پدرساالری به فرزندساالری تغییر 
یافته است و پدران و مادران از نقش اصلی خود خارج شده و در این چرخه، 
فرزندان، اهمیت اصلی در زندگی - که جوهره آن مصرف اســت- یافته اند. 
آنها همواره در طول زندگی در نقش تامین کننده نیازهای فرزند هســتند.
سوم، این تغییرات محصول دنیای مدرن است که در آن، دموکراتیک شدن 
ســاختار جوامع، شهری شدن، تبلور رســانه ها، تغییر اقتصاد از کشاورزی و 
دامپروری به صنعتی و خدمات، توســعه علم و تکنولوژی و .... رخ داده است. 
و در نهایــت، کودکان، نوجوانان و جوانان، ابزار توســعه دنیای تکنولوژی و 
تولید شده اند. چرا که به واسطه نیازهای ایجاد شده در این اقشار، حرفه های 
گوناگون و گســترده ای در تولید کاالها و خدمات ایجاد شــده تا کودکان، 

نوجوانان و جوانان، مصرف کننده این محصوالت و خدمات باشند.

با ثبت رشد ۶۵ درصدی پرتفوی
 بیمه سرمد هزار میلیاردی شد

حق بیمه تولیدی بیمه سرمد با 
گذشــت پنج ماه از سال ۱۴0۱ از 
مرز هزار میلیارد تومان گذشت.به 
گزارش روابط عمومی  بیمه سرمد، 
آمار حق بیمه تولیدی این شرکت 
تا دهم شــهریورماه ۱۴0۱ نشان 
می دهد، حق بیمــه تولیدی بیمه 
میلیون  به ۱0.۳۳5.۶۷۸  ســرمد 
ریال رســیده و نســبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۶5 درصد رشد داشته است. 
بر اســاس این آمار، بیمه سرمد با گذشت پنج ماه از سال، وارد باشگاه هزار 
میلیاردی ها شــده و حق بیمه ای بیش از هزار میلیــارد تومان را تولید کرده 
است. آماری که در کنار شناسایی سود ۹۶ میلیارد تومانی )۹۶۸۲۹۳ میلیون 
ریال( در صورت های مالی ســه ماهه ابتدایی ســال ۱۴0۱ نشان می دهد، این 
شرکت در موقعیت مناسبی قرار گرفته است و می تواند پاسخ مناسبی به اعتماد 

سهامداران خود بدهد.
بیمه سرمد از جوان ترین شرکت های حاضر در صنعت بیمه کشور داشت که 
در سال ۱۳۹۲ با حمایت بانک صادارات ایران تاسیس شد و در تمامی سال های 
فعالیت خود، رتبه یک توانگری مالی را کسب کرده است. این شرکت، در سال 
۱۳۹۹ توانست وارد باشگاه هزار میلیاردی های صنعت بیمه شود و در دو سال 

گذشته نیز حق بیمه تولیدی خود را افزایش داده است.

یاداشت

بانک و بیمه

رئیس کل بانک مرکزی به تشــریح اقدامات 
یک ســال اخیــر در کنترل رشــد پایه پولی، 
نقدینگی، بازار ارز، فراریان مالیاتی و تأمین مالی 
دولت پرداخت.به گزارش خبرگزاری مهر، علی 
صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در 
گفتگوی ویژه خبری، درباره وضعیت متغیرهای 
پولی و تفاوتی که در این دولت نسبت به گذشته 
اتفاق افتاده است، اظهار کرد: وضعیت رشد پایه 
پولی تا پایان تیرماه بهتر شده و رشد پایه پولی 
به ۲۶.۲ درصد و نقدینگی هم به ۳۷.۴ درصد 
رسیده اســت.وی ادامه داد: البته ۲.5 درصد از 
این عدد مربوط به پوشــش آماری بانک مهر 
اقتصاد اســت که با کسر آن نقدینگی به ۳۴.۹ 
درصد می رسد و به این ترتیب رشد نقدینگی 
بهبود پیدا کرده است. البته این وضعیت هنوز 
مطلوب نیست و بانک مرکزی برنامه هایی برای 
بهبود این وضعیــت دارد.صالح آبادی در ادامه 
درباره آمار تورم نیز بیان کرد: تورم نیز از 5۹.۳ 
درصد در ابتدای دولت به ۴0.۱ درصد رسیده 
است.وی یادآور شــد: این آمار در شرایطی به 
دست آمده که در ماه های اخیر با تورم جهانی 
نیز مواجه بودیم به طوری که از اواخر سال قبل 
کشورهای اروپایی و آمریکایی با افزایش شدید 
تورم مواجه شــدند. در داخل کشــور نیز ما از 
ناحیه طرح مردمی سازی یارانه ها تورم داشتیم 
که به عنوان مثال تــورم ماهیانه خردادماه به 
بیش از ۱۲ درصد رسید.رئیس کل بانک مرکزی 
خاطرنشان کرد: البته این تورم طبیعی بود و هر 
وقت نیز طــرح را اجرا می کردیم همین اتفاق 
رخ می داد، ولی بحمداهلل آثار تورم این موضوع 
در مردادماه تخلیه شد و تورم ماهیانه مردادماه 
به ۲ درصد رســید و هم اکنون در روال عادی 
قرار گرفته ایم.رئیــس کل بانک مرکزی درباره 
اقدامات متنوعی که در زمینه کنترل نقدینگی 
و پایه پولی در دســت اقدام است، توضیح داد: 
برخی از این اقدامــات مربوط به اصالح رابطه 
دولت و بانک مرکزی است که یکی از مهم ترین 
موضوعــات در ایــن زمینه اســتفاده دولت از 
تنخواه بانک مرکزی اســت. تالش دولت این 
است که از این تنخواه استفاده نکند و از سایر 
منابع خود استفاده کند.صالح آبادی ادامه داد: 
موضوع بعدی کنترل اضافه برداشــت بانک ها 
بوده که به عنوان یک محور کلیدی در دستور 
کار ما بوده است و می تواند به کنترل نقدینگی 
کمک کند.وی با اشــاره به اینکه دولت بخشی 
از هزینه هــای خود را از ناحیه فــروش اوراق 
تأمین می کند، یادآور شد: اوراقی که در گذشته 
صادرشده اکنون سررسید شده و دولت باید با 
فروش اوراق جدید آن ها را تســویه کند، ولی 
درمجموع آر ابتدای ســال جــاری دولت ۳۴ 
همت اوراق منتشر کرده و فروخته است که ۱۲ 
همــت از این رقم را بانک ها خریداری کرده اند 
و ۲۲ همت نیز به غیر از بانک ها فروخته شده 
و مثاًل صندوق ها و ســایر ســرمایه گذاران این 
اوراق را خریداری کرده اند؛ بنابراین اتفاق خوبی 
است که فقط بانک ها خریدار این اوراق نباشند.
رئیس شــورای پول و اعتبار ادامه داد: البته بر 
اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک ها باید 
۳ درصد از ســپرده های خود را به اوراق دولتی 
اختصاص دهند، اما در سال جاری ۳5 درصد از 
اوراق به بانک ها و ۶5 درصد به ســایر نهادهای 
مالی فروخته شده است.وی با تاکید بر اینکه در 
حال تعمیق بازار بین بانکی هستیم، گفت: به 
زودی امکانی فراهم می کنیم که بانک ها بتوانند 

اوراق مازاد خود را با یکدیگر معامله کنند.
پرداخت ۱,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 

بانکی در ۴ ماهه ۱۴۰۱
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به 
جلسه روز گذشته هیئت دولت با رهبر انقالب 
بیان کرد: رهبر انقالب اشــاره مهمی داشــتند 
کــه اقدام بانک مرکزی درباره ســختگیری بر 
ترازنامه بانک ها اقدام خوبی اســت و باید ادامه 
پیدا کند، اما باید توجه شــود که ســرمایه در 
گردش بنگاه های تولیدی نیز تأمین شــود که 
نکته بسیار مهمی بود.صالح آبادی تصریح کرد: 
رصد ما نشــان می دهد که طی ۴ ماه ابتدایی 
امســال ۱000 همت تسهیالت به بخش های 
مختلف اعم از خانوارها و بنگاه ها پرداخت شده 
کــه از این مقدار ۶۶ درصد به بخش ســرمایه 
در گردش بنگاه ها پرداخت شــده است. ۱۲.۸ 
درصد نیز برای ایجاد بنگاه های جدید پرداخت 
شده و مابقی نیز به سایر حوزه ها پرداخت شده 
است؛ بنابراین مورد نظر بانک مرکزی است که 
این موارد را تقویــت هم کنیم.وی افزود: یکی 
از ابزارهــای بانک مرکزی در راســتای تقویت 
بنگاه ها اســتفاده از اوراق گام است. در گذشته 
بنگاه ها به بانک ها مراجعه می کردند و تسهیالت 
به صورت پول نقد دریافت می کردند، در حالی 
که ما از پایان ســال گذشته با همکاری وزارت 
صمــت تأمین مالی زنجیره ای را آغاز کردیم تا 
نیاز بنگاه ها بــه نقدینه خواهی را کم کنیم که 
یکــی از ابزارهای مهــم در زمینه تأمین مالی 
زنجیره ای، اوراق گام )گواهی اعتبار مولد( است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از اواخر سال 
گذشــته که این اوراق راه اندازی شده تا تیرماه 
امســال حدود ۸.۸ همت از اوراق گام استفاده 
شده اســت. ما مقررات این اوراق را در شورای 
پول و اعتبار تســهیل کردیم و بسته تشویقی 
ایجــاد کردیم و بانک های مختلــف را دعوت 
کردیم به طوری که هم اکنون بانک های زیادی 

از این اوراق استفاده می کنند. 
خوشــبختانه در دو ماه اخیــر ۱۱ همت از 
این اوراق اســتفاده شده اســت.وی با اشاره به 
مزیت های این اوراق گفت: اوراق گام هم باعث 
نظارت بر مصرف صحیح تسهیالت و اعتبارات 
بانکــی می شــود و هم اینکــه در بخش مولد 

اقتصاد اعم از تولید و خدمات استفاده می شود؛ 
که این یک ابزار کوتاه مدت و مختص ســرمایه 
در گردش اســت و به محض اینکه این اوراق 
در اختیار بنگاه قرار می گیــرد می تواند آن را 
نگهداری کرده یا در بازار سرمایه آن را بفروشد 
و پول آن را دریافت کند. این اتفاق خوبی است 
که بتوان از ســرمایه های بخش مردمی نیز در 
تأمیــن مالی بنگاه ها اســتفاده کرد.رئیس کل 
بانک مرکــزی تصریح کرد: پیش بینی من این 
اســت که در ماه های آینده استفاده از این ابزار 
بیشتر شود و در سال آینده ۲0 درصد سرمایه 
در گردش بنگاه ها از طریق این ابزار تأمین مالی 
شود؛ بنابراین هرچه که این ابزار تعمیر و توسعه 
پیدا کند می تواند کمک بزرگی به تولید کند و 
اصالح خوبی هم در نظام بانکی اتفاق می افتد به 
این صورت که بنگاه ها نیاز کمتری به نقدینگی 

پیدا می کنند.
تصمیم گیری درباره ۶ بانک

 با رشد ترازنامه باال
صالح آبادی با اشــاره به کنتــرل مقداری 
ترازنامه بانک ها اظهــار کرد: بانک ها می توانند 
بین ۱.5 تــا حدود ۲.5 درصد رشــد ترازنامه 
داشته باشد که توسط سامانه های کنترلی بانک 
مرکزی نظارت می شود. اگر بانکی هم این قانون 
را رعایت نکند ســپرده قانونی آن از ۱0 تا ۱۲ 
درصد به ۱5 درصد افزایش می یابد که ضمانت 
اجرای سیاســت بانک مرکزی است.وی ادامه 
داد: در حال حاضر ۶ بانک هستند که مقداری 
از مقدار تعیین شــده ترازنامه باالتر هســتند 
که باید ســریعاً اصالح شــوند. بعــد از آذرماه 
تصمیمات جدیــد دراین باره اخذ می شــود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: البته برای 
بانک های قرض الحسنه رقم بیشتری اختصاص 
دادیم که این نرخ بین ۴.5 تا 5 درصد اســت 
چراکه تســهیالت خــرد به متقاضیــان اعطا 
می کنند.  در حال حاضر بانک ها را بر اســاس 
شــاخص هایی در ارزیابی ســالمت رتبه بندی 
کردیم که بر مبنای آن بانک های ســالم ۲.5 
درصد و بانک هایی که ناتــرازی دارند در کف 
۱.5 درصد اجازه رشــد ماهیانه ترازنامه دارند.
صالح آبادی تسهیل دسترسی مردم به بانک ها 
را از دیگر سیاست های بانک مرکزی دانست و 

گفت: امسال امکان احراز هویت غیرحضوری را 
فراهم کردیم که مردم بدون نیاز به مراجعه به 
شعب بانک بتوانند احراز هویت شوند و تا پایان 
تیرماه ۴00 هزار نفر بــه صورت غیرحضوری 
احراز هویت شــدند.به گفته او، ۲50 هزار نفر 
نیز از سفته الکترونیک استفاده کردند که همه 
اینها در راستای تسهیل دسترسی مردم است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تسهیالت 
قرض الحســنه را به ۲00 میلیون تومان برای 
اشخاص حقیقی افزایش دادیم، اظهار کرد: ۴۱۸ 
هزار فقره تسهیالت ازدواج به میزان 5۸ همت 
از ابتدای سال تا تیرماه پرداخت شده است.وی 
افزود: همچنین ۳۱5 هزار فقره وام فرزندآوری 
به مبلغ ۱۳ همت پرداخت شده است که جمعاً 
۷۱ همت می شود و این در حالی است که سال 
گذشته درمجموع ۸0 همت تسهیالت ازدواج 
پرداخت شده است.به گفته صالح آبادی تا پایان 
تیرماه نیز ۲0 همت تسهیالت ودیعه مسکن و 
ساخت مسکن پرداخت شده است.وی با بیان 
اینکه اصالح ساختار سرمایه بانک ها یکی دیگر 
از اقدامات مهم بانک مرکزی است، اظهار کرد: 
۲۳ بانک موظف به اجرای این سیاست شدند 
کــه با قوت آن را دنبــال می کنیم.صالح آبادی 
تاکید کرد: از ســوی دیگر بازار بین بانکی در 
دولت سیزدهم عمق پیدا کرده و این سیاست 

همچنان ادامه خواهد داشت.
جمع آوری بیش از ۳۰ هزار میلیارد 

تومان نقدینگی از بازار
رئیس کل بانک مرکــزی گفت: بانک ها در 
گذشــته اوراق خریداری شــده از دولت را به 
بانک مرکزی می فروختند که ســال گذشــته 
۱0۲ همت اوراق در ســبد بانک مرکزی وجود 
داشــت و در حاضر به حدود ۷0 همت کاهش 
یافته اســت که به معنی جمع شــدن بیش از 
۳0 همت پول از بازار اســت، این موضوع هم 
در کاهــش نقدینگــی و هم رشــد پایه پولی 
مؤثر بود.صالح آبادی تصریــح کرد: اقدام مهم 
دیگری که با همکاری ســازمان مالیاتی انجام 
شد ســاماندهی ۱۸ میلیون درگاه پرداخت و 
کارت خوان است به نحوی که هم اکنون دستگاه 
کارت خوان و درگاهی که شناسنامه دار نباشند، 
نداریم. این اتفاق بســیار مهمی در نظام پولی و 

بانکی محسوب می شود.وی در ادامه اضافه کرد: 
موضوع دیگر قانون چک است که البته به مدت 
دو یا سه ســال از زمان اجرای آن می گذرد و 
خوشبختانه می توان گفت که این قانون تقریباً 
به صورت کامل اجرایی شــده اســت جز یک 
بند که آن هم مالحظــات خاص خود را دارد. 
قانون چک دارای بخش های متعددی اســت 
که یکی از آن ها وصل ســامانه یکپارچه صدور 
چک بود. اتفاق بسیار مهمی که در ماه های اخیر 
روی داد، موضوع مســدود کردن حساب های 
فردی بود که چک صــادر کرده، اما موجودی 
نداشــت.رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه 
یادآور شد: بر اساس قانون چنانچه فردی چکی 
صادر کند و دریافت کننده متوجه خالی بودن 
حساب آن شود، حســاب های صادرکننده در 
کل شبکه بانکی به میزان چک بسته می شود. 
این کار باعث شــده چک های برگشتی کاهش 
پیــدا کند و افرادی که چــک صادر می کنند، 
انضباط بیشــتری به خرج دهنــد، زیرا وقتی 
چکی برگشــت می خورد باید بــه دنبال فرد 
دریافت کننده برای رفع سو اثر باشد که با این 
روش اعتبار به چک برمی گردد.وی افزود: یکی 
از مهم ترین ابزارهای پرداخت در شبکه بانکی 
چک اســت و زمانی که مردم به آن اطمینان 
نداشته باشند به ابزار نقدینگی رجوع می کنند، 
هر اندازه ابزارهای غیر نقدی را معتبرتر کنیم و 
مردم از آن ها استفاده کنند نیاز به نقدخواهی 
کمتر خواهد شد؛ بنابراین درصورتی که کسی 
چکــی را دریافت می کند عالوه بــر اینکه در 
سامانه مربوطه ثبت می شود، فرد دریافت کننده 
هم می تواند اعتبار صادرکننده را در سایت بانک 

مرکزی بررسی کند.
صالح آبادی یادآور شــد: از قانون چک یک 
قسمت آن باقی مانده که آن هم تعریف اعتبار 
برای چک طبق قانون اســت که در شــورای 
پول و اعتبــار ایراداتی بــه آن وارد آمد و این 
نگرانی مطرح شد که ممکن است کسب وکارها 
را مختل و مشــکالتی ایجاد کند که قرار شد 
تدابیری اتخاذ شــود تا مشکلی به وجود نیاید.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: از 
اقدامات دیگر بانک مرکزی در یک سال گذشته 
فعالیت های بازار ارز بود. خوشــبختانه در بازار 
ارز با وجود نوســاناتی که وجود داشت از یک 
ثبات خوبی برخوردار بوده است و بانک مرکزی 
اقدامات متعــددی در این خصوص انجام داده 
اســت. بازار توافقی که در دو ماه گذشته اجرا 
شــد با عمق بخشــی که به بازار ارز داد باعث 
ثبات در بازار ارز شــد.وی با بیــان اینکه بازار 
متشــکل ارزی عمق بیشتری پیدا کرده است، 
گفت: مبادالت ارزی که با کشــورهای دوست 
و همکار روی داده اتفاقات خوبی اســت، ولی 
همه را نمی توان مطرح کرد.  در حوزه حواله و 
اسکناس ارزی اتفاقات خوبی روی داده و تأمین 
ارزی کــه بانک مرکزی در طــی این چند ماه 
انجام داده حدود ۲۶ میلیارد دالر بوده است.وی 
در مــورد پرداخت ارز به زائران کربال افزود: هر 
زائر می تواند ۱00 دالر یا معادل آن ۱50 هزار 
دینار عراق خریداری کند. حدود ۷00 شــعبه 
بانک های صادرات، ملت، تجارت و ۲۲0 صرافی 
این خدمات را ارائه می دهند. عالوه بر آن در سه 
استان ایالم، کرمانشاه و خوزستان دستگاه های 
خودپــرداز در ایام اربعین قابلیت برداشــت تا 
500 هزار تومان خواهند داشت و دستگاه های 

خودپرداز سیار هم تهیه شده است.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

جمع آوری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار

طبق آمار طی چهار ماهه ابتدایی امســال بالغ بر 
ســه میلیون تن صادرات اقالم فوالدی صورت گرفته 
که نســبت به مدت مشابه سال گذشــته برای همه 
مقاطع، محصوالت و شمش و آهن اسفنجی کاهشی 
رقم خورده اســت؛ این در حالیست که تا پیش از این 
صادرات اقالم فوالدی اکثرا افزایشی ثبت شده است.
بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران در اختیار ایســنا قرار گرفــت، طی چهار ماهه 
نخســت امســال ۱۳۶ هزار تن مقاطع تخت فوالدی 
صادر شــده است که نســبت به ۱۷۸ هزار تن صادر 
شــده در مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد کاهش 
داشــته و کمتریت حجم صادراتی اقالم فوالدی طی 
این مدت اســت. پس از آن در  چهار ماهه نخســت 
امســال، ۱۶۶ هزار تن آهن اســفنجی صادر شده که 
۶0 درصد کاهش صادرات را نسبت به میزان صادرات 
آن در مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. در 
چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴00 قریب به ۴۱5 هزار تن 
از این محصول معدنی صادر شــده است و بیشترین 
میزان کاهش را داشــته اســت.در مجموع صادرات 
مقاطع طویــل و محصوالت فــوالدی در چهار ماهه 

ابتدایی امســال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
کاهش داشــته  است. کل مقاطع طویل فوالدی صادر 
شــده در مدت مذکور سال جاری به ۷۴0 هزار تن و 
محصوالت صادری فوالدی به ۸۷۶ هزار تن رسیده که 
نســبت به ۹۸5 هزار تن  مقاطع طویل و یک میلیون 
و ۱۶۳ هــزار تن محصــوالت فــوالدی صادراتی در 
چهار ماهه ســال گذشته، برای هریک ۲5 درصد افت 
صادرات را نشان می دهد.انواع شمش فوالدی )شامل 
اسلب، بلوم و بیلت( نیز در مدت مذکور سال جاری دو 
میلیون و ۲۱۱ هزار تن صادر شده است که به نسبت 
دو میلیون و 5۲۸ هزار تن صادر شده در مدت مشابه 
ســال ۱۴00، کاهش ۱۳ درصدی داشته و بیشترین 
میزان صادرات فوالدی ها بــه لحاظ وزنی و کمترین 
درصد کاهــش را ثبت کرده اســت. کاهش صادرات 
فوالدی ها در حالیســت که طبق آمار واردات، ضمن 
اینکه واردات آهن اســفنجی و شمش فوالد به کشور 
صفر است، ســایر اقالم فوالدی هم با کاهش چهار و 
۹ درصدی مواجه شده اند؛ بنابراین به نظر می رسد که 
بیشــترین حجم تولید اقالم فوالدی در داخل مصرف 

می شود.

کشتیرانی به زودی طرحی را برای تبدیل وضعیت 
آن دسته از ملوانانی که با شرکت های خارجی از گروه 
کشتیرانی طرف قرارداد هستند اجرایی می کند تا طبق 
شاخص های کارآمدی، آموزش و سابقه تبدیل وضعیت 
اسالمی ایران،  شوند.به گزارش کشــتیرانی جمهوری 
نیروی دریایی شاغل در این ناوگان ملی، سرمایه اصلی 
شرکت به شــمار می روند و برنامه مدونی برای تبدیل 
وضعیت ملوانان طرف قرارداد با شرکت های خارجی از 
گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران در هفته های 
پیــِش رو در نظــر اســت.ملوانان شــاغل در ناوگان 
کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران به دو گروه تقسیم 
می شوند؛ گروه اول ملوانان، نیروهای رسمی و قراردادی 
هستند که حقوق و مزایای خود را در دوران مأموریت 
دریایــی یا فراغت از مأموریت، به صورت مســتقیم از 
شرکت کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران دریافت 
می کنند؛ اما گروه دوم که شامل ملوانانی هستند که با 
یکی از شرکت های تأمین کننده نیروی انسانی طرف 
قرارداد هســتند، بنا بر نیاز ناوگان به اســتفاده از این 
بخش از نیروی انسانی در مأموریت های دریایی، آنها را 
از وضعیت در حالت انتظار یا همان استندبای فراخوانده 

و به مأموریت دریایی اعزام می شــوند.بر این اســاس، 
مطابق با روندی که در شــرکت های فعال در حمل بار 
دریایی قابل مشاهده است، بخشی از ملوانان با توجه به 
داشتن قرارداد با شرکت های تأمین نیروی دریایی، بر 
روی کشتی ها از جمله کشتی های کشتیرانی جمهوری 
اســالمی حضور می یابند که با توجه به اینکه این گروه 
از ملوانان، به صورت مســتقیم با کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران یا شرکت های تابعه آن قراردادی ندارند؛ 
بنابراین صرفاً در دوران مأموریت دریایی خود، از حقوق 
و مزایای قانونی بهره مند می شوند.این گروه از ملوانان، 
با توجه به مدت مأموریت دریایی، به مرخصی یا همان 
ریــکاوری رفته و پس از پایــان دوره انتظار، مجدد به 
دریا اعزام می شــوند.از آنجا که دریانوردان در رده های 
مختلف بخشی از سرمایه عظیم انسانی مورد توجه این 
شــرکت به شمار می روند، تالش شده تا با برنامه ریزی 
جدید، ملوانان سختکوش طرف قرارداد با شرکت های 
خارج از گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران، بر 
اساس شاخص های کارآمدی، آموزش، سابقه و مواردی 
از این دســت تبدیل وضعیت شوند که شرایط آن به 

زودی اعالم خواهد شد.

تعیین تکلیف ملوانان خارج از گروه کشتیرانیصادرات فوالدی ها کاهش یافت

 اخبار انرژی

افزایش برآورد اوپک پالس
 از مازاد عرضه بازار نفت

کمیته فنی مشــترک اوپک پالس پیش بینی کرد مــازاد عرضه بازار نفت 
امســال به ۹00 هزار بشکه در روز می رسد که ۱00 هزار بشکه در روز باالتر از 

پیش بینی قبل این کمیته است.
به گزارش ایسنا، کمیته فنی مشترک اوپک پالس تحت سناریوی پایه خود، 
انتظار دارد مازاد عرضه نفت در سپتامبر به ۳.۱ میلیون بشکه در روز می رسد 
و بــه 0.۶ میلیون بشــکه در روز در اکتبر کاهش پیدا کرده و ســپس به ۱.۴ 
میلیون بشکه در روز در نوامبر رشد می کند.پس از اظهارات شاهزاده عبدالعزیز 
بن ســلمان، وزیر انرژی عربستان ســعودی که هفته گذشته اعالم کرد اوپک 
ممکن است الزم باشد تولید نفت را محدود کند، اعضای این گروه شامل عراق، 
الجزایر، کویت، گینه استوایی و ونزوئال با انتشار بیانیه هایی، حمایت خود را از 

این پیشنهاد اعالم کردند.
 لیبی و کنگو هم چند روز بعد به جمع حامیان این پیشــنهاد پیوســتند.
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در مصاحبه ای به 
بلومبرگ گفت: بازار معامالت آتی نفت گرفتار دور باطل خود ساخته نقدینگی 
بســیار اندک و نوسان بسیار شدید شده اســت و هزینه مدیریت ریسک برای 
فعاالن بازار را گران کرده است. قیمت ها بر اساس اخبار بدون مدرک که درباره 
نابودی تقاضا وجود داشته و سردرگمی درباره تحریمها، بایکوت و سقف قیمت 

که از سوی آمریکا برای نفت روسیه پیشنهاد شده، سقوط کرده اند.

این شــاهزاده سعودی گفت: سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
متحدانــش، آماده کاهش تولید به منظور برگردانــدن دو طرف بازار به تعادل 
هســتند.بر اســاس گزارش رویترز، نشســت بعدی وزیران اوپک پالس پنجم 

سپتامبر برگزار می شود.

کاهش صادرات نفت روسیه به آسیا
صادرات نفت دریابرد روسیه به آسیا در مدت سه ماه گذشته، بیش از 500 
هزار بشــکه در روز کاهش یافت و به پایین ترین میزان از اواخر مارس رســید.
به گزارش ایسنا، آمار رصد کشتی که از سوی بلومبرگ جمع آوری شد، نشان 
داد صادرات نفت از روسیه در هفته منتهی به ۲۶ اوت، بر مبنای هفتگی و در 
مقایسه با میانگین چهار هفته ای، کاهش پیدا کرد.صادرات نفت روسیه در هفته 
منتهی به ۲۶ اوت، مجموعا به ۳.0۴ میلیون بشکه در روز رسید که در مقایسه 
با ۳.۶۲ میلیون بشکه در هفته پیش از آن، کاهش داشت. میزان صادرات این 
کشور در چهار هفته منتهی به ۲۶ اوت، به ۳.۳ میلیون بشکه در روز در مقایسه 
با ۳.۴۱ میلیون بشــکه در روز در دوره منتهی به ۱۹ اوت، رسید.صادرات نفت 
روسیه به آسیا که پس از بایکوت نفت روسیه از سوی خریداران اروپایی بر سر 
حمله مســکو به اوکراین، افزایش پیدا کرد، از ژوئن روند رو به کاهشی داشته 
اســت. این منطقه اکنون مقصد نیمی از صادرات نفت دریابرد روسیه است که 
در مقایسه با ۶0 درصد در آوریل، کمتر است. پیش از آغاز جنگ در اوکراین، 
آسیا، حدود یک سوم از صادرات نفت دریابرد روسیه را دریافت می کرد.چندین 

عامل در کاهش فروش به دو خریدار بزرگ آسیایی شامل هند و چین، دخیل 
بوده اند. تقاضای چین برای نفت به دلیل محدودیتهای وضع شده برای مقابله 
با گسترش بیماری کووید، ضعیف شــده است و آمار رسمی نشان داد مصرف 
نفــت خام چین در ژوییه که پاالیشــگاه های کمترین میزان تولید را از مارس 
سال ۲0۲0 داشتند، ۱0 درصد سقوط کرد.نفتی که چین از روسیه خریداری 
می کند، در مقایسه با واردات از خاورمیانه یا غرب آفریقا که تحت قراردادهای 
بلندمدت خریداری شــده اند، بیشتر در معرض ریسک کاهش خرید قرار دارد. 
تعمیرات پاالیشگاهی در چین و هند، ممکن است در کاهش خرید نفت روسیه 

نقش داشته باشد اما احتماال موقتی خواهد بود.
همچنیــن قیمت هم بدون تاثیر نبوده اســت. اختالف قیمت نفت اورال با 
نفت برنت، از اواســط ژوییه تا اوسط اوت، به حدود ۱۸ دالر و ۷0 سنت در هر 
بشــکه رسید که کمتر از ۳0 دالر در هر بشکه در دو ماه پیش بود و به منزله 
کوچک ترین تخفیف از زمان آغاز عملیات نظامی روســیه در اوکراین در فوریه 
است.در غرب، ترکیه نقطه امید فروش نفت روسیه به بازار مدیترانه بوده است 
و پس از اجرای تحریمهای اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه در دسامبر، احتماال 
اهمیتش بیشتر می شود.بر اساس گزارش بلومبرگ، هند موفقیت بزرگ روسیه 
در یافتن بازارهای جدید برای نفت خود بوده اســت، به خصوص که خریداران 
دیگر، مقدار بسیار اندکی از نفت روسیه را دریافت می کنند. سه محموله نفت 
روســیه به سریالنکا تحویل داده شده و دو کشــتی، محموله نفت خود را در 
الحمراء مصر تخلیه کرده اند. چند کشــور دیگر برای خرید نفت روســیه ابراز 

عالقه کرده اند.
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واکنش آیت اهلل سیستانی به درگیری های عراق
نماینده مرجعیت عالی قدر شیعیان عراق طی حضور در مجلس عزاداری کشته 
شــدگان درگیری های اخیر این کشور اعالم کرد که آیت اهلل العظمی سیستانی 
نســبت به آنچه که رخ داده، اندوهگین و متاسف است و این اقدامات را محکوم 

می کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روســیا الیوم، خبرگزاری عراق از بخش رسانه ای 
جریان صدر نقل کرد که حســین نوری، نماینده آیت اهلل العظمی ســید علی 
سیســتانی، مرجع عالی قدر شیعیان عراق طی حضور در مجلس عزاداری کشته 
شدگان ناآرامی های اخیر عراق، اندوه و تسلیت مرجع عالیقدر را به دلیل این امر 

انتقال کرد.
النوری گفت: من تسلیت و همدردی مرجع عالی قدر سید علی سیستانی را به 
شما انتقال می دهم، ایشان از آنچه که رخ داده، بسیار اندوهگین و متاسف است.
وی ادامه داد: آیت  اهلل سید علی سیستانی از این اقدامات شرم آور راضی نیست 

و آن را محکوم می کند.

ویژه

حکم کار اجباری علیه سان سوچی
دادگاهی در میانمار »آنگ ســان سوچی« مقام ارشد سابق این کشور را که 
قبال به ۱۷ سال زندان محکوم شده بود به سه سال زندان اضافه تر به خاطر تقلب 

در انتخابات محکوم کرد.
به گزارش ســی ان ان، دادگاهی در میانمار »آنگ سان سوچی« را به خاطر 
تقلب در انتخابات نوامبر ســال ۲۰۲۰، به سه سال زندان، همراه با کار اجباری 
محکوم کرد. سی ان ان افزود: با اضافه شدن این سه سال به محکومیت سوچی، 
وی که اکنون ۷۷ ســال ســن دارد باید ۲۰ سال را در زندان بگذراند. این رسانه 
خبری آمریکایی نوشــت: این اولین بار اســت که از زمان کودتای نظامی سال 
۲۰۲۱ که منجر به برکناری ســوچی از قدرت شــد، وی به کار اجباری محکوم 
می شــود. ســوچی در دادگاه دیگری در سال ۲۰۰۹ نیز به کار اجباری محکوم 
شــده بود اما دادگاه حکم وی را کاهش داد. حزب »اتحادیه ملی دموکراسی« به 
رهبری سوچی در انتخابات ۲۰۲۰ توانست با فاصله زیاد حزب رقیب را شکست 
دهد اما ســه ماه بعد از انتخابات، حزب رقیب که به نظامیان تعلق داشت، مانع 
از تشــکیل دولت توسط وی شــد و در نهایت سان سوچی را به خاطر تقلب در 

انتخابات بازداشت کرد.
ســوچی هم اکنون در »نایپیداو« پایتخت میانمــار در حال گذراندن دوران 

محکومیت است.
ماه گذشته، دادگاهی در میانمار، سوچی را به خاطر چهار مورد فساد از جمله 
اختالس به ۶ سال زندان محکوم کرد که این حکم، میزان دوران محکومیت وی 
را به ۱۷ ســال رساند. میانمار از زمان آغاز کودتا با گسترش منازعات و سرکوب 
اعتراض های صلح آمیز خیابانی در شــهرهای این کشور آسیای جنوب شرقی در 
آشفتگی به سر می برد. ارتش این کشور دلیل کودتا را تقلب در انتخابات در نوامبر 
۲۰۲۰ عنوان کرده است. هرچند گروه های نظارتی اعالم کردند شواهدی مبنی بر 

تقلب گسترده در انتخابات به دست نیاورده اند.

رسوایی جدید دولت جانسون
در ادامه معضل رسوایی اخالقی اعضای دولت »بوریس جانسون«، یک رسانه 

این کشور از اقدامات غیراخالقی دو تن از دستیاران وی پرده برداشت.
شــبکه خبری اسکای روز جمعه گزارشی از شهادت دو زن را منتشر کرد که 
ادعا می کنند توسط شخصیت های سیاسی دولت بریتانیا مورد آزار جنسی قرار 
گرفته انــد. یکی از زنان قربانی ادعا کرده که یکی از کارکنان دولت، در حالی که 
مســت بوده به او تجاوز کرده است. او گفت: »من توســط فردی که اکنون در 
دولت کار می کند، مورد تجاوز جنســی قــرار گرفتم. آن زمان در اوایل دهه ۲۰ 
زندگی ام بودم و واقعاً نمی دانســتم چگونه با آن برخورد کنم.« بعداً او ماجرا را 
برای همکاران و نماینده مجلسی که در آن زمان برای او کار می کرد، توضیح داد 
و آنها او را تشویق کردند تا مساله را به پلیس گزارش دهد. با این حال او پس از 
گفت وگو با پلیس تصمیم گرفت که موضوع را پیگیری نکند چون از عواقب آن 
می ترسید. قربانی دیگری مدعی شــده که بدن او توسط شخصی که اکنون در 

دفتر نخست وزیری کار می کند، لمس شده است.
وی گفت: »شنیدم که او قصد دارد در دفتر نخست وزیری مشغول بکار شود. 
مــن موضوع را با تعدادی از افراد مطرح کردم. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. بنابراین به 
دفتر نخســت وزیری شــکایت کردم زیر دفتری که او قرار بود کار کند پر از زن 
بود.« شــبکه خبری اسکای نام افراد متهم را به دلیل آنچه محافظت از قربانیان 
نامید، فاش نکرده اســت. البته رســوایی اخالقی سیاستمداران بریتانیا موضوع 

تازه ای نیست و چهار سال پیش به سوژه داغ رسانه ها تبدیل شد.
براساس تحقیقات انجام شده در پارلمان بریتانیا، فساد اخالقی و آزار جنسی 
در میان نمایندگان این کشور به لطف سکوت مقام های ارشد این نهاد سیاسی به 
امری رایج بدل شده است. این تحقیقات حاکیست که براثر رواج فرهنگ سکوت 
و چاپلوســی در پارلمان، آزار و اذیت جنسی همچنان ادامه دارد و به عنوان یک 
معضل پنهان باقی مانده است. »دیم لورا کاکس« حقوقدان بریتانیای در گزارش 
خود هشدار داده که مفاسد اخالقی برخی از نمایندگان، کل اعتبار و مشروعیت 
پارلمان را زیر ســؤال برده است. وی خواستار رسیدگی و حل جدی این مساله 
شــد، هرچند پیش بینی کرد که برون رفت از این معضل در چارچوب مدیریت 
فعلی دشوار خواهد بود. در این گزارش که بخش هایی از آن در مطبوعات بریتانیا 
منعکس  شد، آمده اســت که بیش از نیمی از کارکنان پارلمان شاهد و یا مورد 

سوءاستفاده رفتارهای غیراخالقی نمایندگان مجلس قرار گرفته اند.

اعتصاب بزرگ خلبانان هواپیمایی لوفت هانزا
شرکت هواپیمایی لوفت هانزا اعالم کرد که تقریبا همه پروازهای مسافری و 
باری روز جمعه فرودگاه های اصلی فرانکفورت و مونیخ به علت اعتصاب خلبانان، 
لغو می شــود. به گزارش شبکه ســی بی اس نیوز؛ اتحادیه خلبانان لوفت هانزا 
پنجشــنبه تصریح کرد که در پی مخالفت مدیریت این شرکت با درخواست ها 
برای افزایش دســتمزد، چاره ای جز روی آوردن به اعتصاب برای برآورده شدن 

خواسته هایش ندارد.
این شــرکت هواپیمایی افزود لغو نزدیک به ۸۰۰ پــرواز، موجب اختالل در 
برنامه بازگشت بسیاری از مسافران از تعطیالت تابستانی خواهد شد. این اعتصاب 

شامل شرکت هواپیمایی ارزان قیمت یورووینگز وابسته به لوفت هانزا نمی شود.
لوفت هانزا گفت که پیشنهاد افزایش یک جای دستمزد به میزان ۹۰۰ یورو 
)۹۰۰ دالر( را داده کــه معادل پنج درصد افزایش برای خلبانان با ســابقه و ۱۸ 
درصد افزایش برای خلبانان تازه کار است. اما اتحادیه صنفی خواستار ۵.۵ درصد 
افزایش در سال جاری و افزایش بیشتر از نرخ تورم در ۲۰۲۳، افزون بر چارچوب 

تازه برای پرداخت و تعطیالت است.
این شرکت پذیرفت که هزینه های رفاهی کارکنان را در مدت ۲ سال به میزان 

نزدیک به ۴۰ درصد یا به ۹۰۰ میلیون یورو افزایش دهد.
شــرکت های هواپیمایی در پی بازنشســته کردن زودرس هزاران خلبان به 
منظور کاهش هزینه ها هم زمان با همه گیری کووید - ۱۹ در سال های ۲۰۲۰ 
و ۲۰۲۱ و توقــف تقریبی فعالیت های این شــرکت ها، با کمبود خلبان روبه رو 
شــده اند.  بازنشسته شدن شمار چشمگیری از خلبانان باسابقه طبق برنامه هم 
موجب کاهش بیشتر شمار هوانوردان در دسترس شده است. اعتصاب هماهنگ 
شــده چهارشــنبه پنجم مرداد ماه کارکنان خط هوایی لوفت هانزا، موجب لغو 
همه پروازهای داخل آلمان این شــرکت شد. با ورود به فصل تابستان و افزایش 
سفرهای گردشگری، شــرکت هواپیمایی لوفت هانزا  آلمان اعالم کرد به دلیل 
اعتصاب برنامه ریزی شــده خدمه مجبور است تقریباً تمام پروازهای خود را در 
مراکز داخلی در فرانکفورت و مونیخ در روز چهارشنبه لغو کند.  به دنبال اعتصاب 
کارکنان و لغو پروازها انتظار می رود بیش از یک هزار پرواز لغو خواهد شــد که 

حدود ۱۳۴ هزار مسافر را تحت تأثیر قرار می دهد.

رویداد 

پولیتیک

اکونومیک

کانــال ۱۳ تلویزیونی رژیم صهیونیســتی 
براســاس تازه ترین نظرســنجی خــود اعالم 
کــرد: ائتالف احزاب حامــی بنیامین نتانیاهو 
در انتخابات پیش رو، تنها ۵۹ کرســی کسب 
خواهند کــرد و این رقم دو کرســی کمتر از 
نتیجه نظرســنجی یک هفته پیش این کانال 

است.
براساس این نظرسنجی ائتالف »اسموتریچ« 
و »ایتامــار بن گویر« از حزب مشــترک ۱۲ 
کرسی به دســت می آورد، در حالی که پیش 
از این ائتالف مزبور ۱۶ کرسی به دست آورده 
بودند. دو حزب »شــاس« و »یهودیت تورات« 
نیز به ترتیب حائز ۸ و ۷ کرســی خواهند شد 

که در مقایسه با هفته گذشته تغییری ندارند.
در مقابل، تعداد کرسی های احتمالی »یش 

عتید« و»یائیر الپید« نســبت به نظرسنجی 
هفته گذشته به ۲۴ کرسی و»کمپ اسرائیل« 

نیز ۱۳ کرسی می رسد.
بر اساس این نظرسنجی بقیه احزاب ائتالف 
کنونی متشکل از »اسرائیل خانه ما«  ۶ کرسی، 
حزب کارگر پنج کرســی، میرتس و فهرست 
عربی متحد چهار کرســی و فهرست مشترک 

پنج کرسی به دست می آورند.
در این نظرسنجی »روح صهیونیستی« به 
ریاست شاکید و هاندل، وزیر امور داخلی رژیم 

صهیونیستی نتوانست حد نصابی کسب کند.
به دنبال شکست کابینه نفتالی بنت نخست 
وزیر ســابق رژیــم صهیونیســتی در تصویب 
پیش نویس قانون مرتبط با شــهرک نشینان 
صهیونیســت ســاکن کرانه باختری، کنست 

)پارلمان رژیم صهیونیستی( اول تیر ماه ۱۴۰۱ 
در گام نخست به انحالل خود رای داد تا مقدمه 
برگزاری انتخابات پارلمانــی این رژیم در ماه 
اکتبر ) مهــر ماه( برای پنجمین بار طی چهار 

سال گذشته فراهم شود.
پیش تر از تصمیم کنست »نفتالی بنت« و 
»یائیر الپید« وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی 
بر ســر انحالل کنست در روزهای آینده توافق 

کرده بودند.
پس از توافق الپید و بنت بر سر ارائه الیحه 
انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام، 
»بنیامیــن نتانیاهو« رهبر اپوزیســیون رژیم 
صهیونیســتی، بنت را به شکست متهم کرد و 
متعهد شد که دوباره قدرت را به دست بگیرد.

نتانیاهو به رغم دست داشتن در سه پرونده 

فساد که در آن ها با اتهامات رشوه، کالهبرداری، 
خیانت در امانت و فرار مالیاتی مواجه اســت، 
سعی می کند به پست نخست وزیری بازگردد. 
در حالی که اتهامات علیه وی توســط پلیس 
و دفتر دادســتانی رژیم صهیونیستی گزارش 

شده است اما او این اتهامات را »غرض ورزی« 
توصیــف کرد. نتانیاهو پــس از محکومیت در 
پرونده های موجود در دادگاه های رژیم اسرائیل 
تالش می کند به نخست وزیری دست یابد تا با 

کسب مصونیت به زندان نرود.

کاهش شانس نتانیاهو در آستانه انتخابات کنست

رئیس جمهور آمریکا،»دونالد ترامپ« و هم 
حزبی های جمهوری خــواه وی را هدف انتقاد 
تند خــود قرار داد. »جو بایــدن« که در ایالت 
فیالدلفیا ســخنرانی می کــرد، در یک موضع 
گیری تند حمله همه جانبه ای را علیه ســلف 
خــود و جمهوری خواهــان افراطی صورت داد 
و گفت آنها خطری آشــکار برای دموکراســی 
در آمریکا هســتند. رئیس جمهــوری آمریکا، 
در واکنش به رســوایی اخیر کشف اسناد فوق 
محرمانــه از اقامتگاه ترامپ، گفت جلوگیری از 

حمله به دموکراسی آمریکا اکنون به دست من 
و شماست. وی ضمن درخواست از آمریکایی ها 
برای مقابله با هراس و خشــونت گفت: بر این 
باورم که آمریکا در نقطه عطف قرار دارد، اکنون 
یکی از آن لحظاتی اســت که شکل رخدادهای 
پس از این را مشخص می کند. بایدن، که خود 
وضعیت خوبی در نظرســنجی ها آن هم دو ماه 
مانده به انتخابات میــان دوره ای کنگره ندارد، 
اعالم کــرد: مدتها به خود اطمینــان داده که 
دموکراسی آمریکا تضمین شده است. اما اینطور 

نیست. ما باید از آن دفاع کنیم. از آن محافظت 
کنید. تک تک ما. رئیس جمهوری آمریکا افزود 
به همین خاطر از ملت مــا می خواهم که گرد 
هم آمده و برای هدف واحد دفاع از دموکراسی 
ما متحد شــوند. به موازات حملــه تند بایدن 
، برای نخســتین بار در ماه هــای اخیر، نگرانی 
اصلی هواداران ۲ حــزب اصلی آمریکا در مورد 
باال بودن هزینه های زندگی به در معرض تهدید 
قرار داشــتن مردمساالری در کشورشان تبدیل 
شده است. تارنمای هیل پنجشنبه شب نوشت؛ 

اکثریت پاســخ دهندگان به نظرســنجی تازه 
دانشگاه »کوئینی پیاک«  از هواداران دمکرات ها 
و جمهــوری خواهان، گفته اند کــه از دید آنان 
نظام مردمســاالری ایاالت متحــده در معرض 
خطر فروپاشــی قرار گرفته است. ۶۷ درصد از 
پرسش شوندگان هوادار ۲ حزب اصلی آمریکا، 
این موضوع را مطــرح کرده اند که )این خطر( 
نسبت به ژانویه ۹ درصد افزایش یافته است. ۷۲ 
درصد پاسخ دهندگان متمایل به دمکرات ها، ۷۰ 
درصد از جمهوری خواهان و ۶۹ درصد از افراد 

بدون گرایش و وابســتگی حزبی همین نظر را 
ابراز کرده اند.

نگرانی بانوان از این مســئله بیشتر از آقایان 
اســت به طوری که بیش از سه چهارم خانم ها 
و ۵۸ درصــد مردان این نگرانی را ابراز کرده اند، 
سفیدپوستان بزرگسال هم عقیده در این مورد 
یک درصد از سیاهپوستان بیشتر و به ترتیب ۷۰ 

درصد در برابر ۶۹ درصد است.
به نوشته رویترز، نظرسنجی ها نشان می دهد 
که بیشتر جمهوریخواهان معتقدند در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ به ضرر دونالد ترامپ 
تقلب شــده اســت. با این حال مــک کانل از 
مخاطبانش خواست تا نگران تقلب در انتخابات 
نباشــند. سناتور میچ مک کانل رهبر جمهوری 
خواهان ســنا در آستانه انتخابات میان دوره ای 
کنگره، ضمن اذعان به وجود تقلب در انتخابات 
آمریکا، پیش بینی کــرد که در انتخابات پیش 
رو احتمال کســب اکثریت ســنا به دست هم 

حزبی هایش ۵۰-۵۰ باشد.
انتخابات میاندوره ای ۱۷ آبان امســال، برای 
گزینش ۴۳۵ نماینده مجلس، ۳۵ سناتور، ۳۹ 
فرماندار و شــماری زیادی از مقام های محلی و 

ایالتی در سراسر آمریکا برگزار می شود.
مک کانل افزود: اگر جمهوریخواهان اکثریت 
ســنا و مجلس را در دســت گیرند، راهی برای 
همکاری با جو بایدن خواهند یافت. ما کشوری 
۵۰-۵۰ بــوده و ســنایی ۵۰-۵۰ داریــم. اگر 
اکثریت سنا و مجلس تغییر کند، رئیس جمهور 
نیز میانــه روی در پیش خواهــد گرفت. چاره 
دیگری هم ندارد. آن وقــت تالش می کنیم تا 
راهی برای مقداری پیشــرفت کشور در ۲ سال 
آخر ریاست جمهوری وی بیابیم. با این حال یک 
تغییر اساسی رخ نخواهد داد. این سناتور ایالت 
کنتاکی گفت: مقــداری تقلب انتخاباتی وجود 
داشــته و هر از گاهی پیش می آید. دموکراسی 
ما مســتحکم است و من نگرانی ای از این بابت 
ندارم. هم اکنون جمهوری خواهان ۵۰ کرسی 
و دموکرات ها و مســتقلین نیز ۵۰ کرسی سنا 
را در اختیار دارند. با افزوده شدن معاون رئیس 
جمهوری، اکثریت این نهاد قانونگذار در دست 
دموکرات ها قرار دارد. گرچه پیش بینی می شود 
که جمهوری خواهان کنترل مجلس نمایندگان 
را در انتخابــات ۲۰۲۲ در دســت گیرنــد، اما 
احتمال تکرار چنین موفقیتی در انتخابات سنا با 
توجه به عملکرد کم فروغ جمهوریخواهان تازه 
کار در ایالت های رقابتی مانند آریزونا، جورجیا، 

اوهایو و پنسیلوانیا کمرنگ شده است.

نگرانی ها در آستانه انتخابات میان دوره ای باال گرفته است 

هشدار آشوب در آمریکا

خبرگزاری رویترز به نقل از ۲ منبع آگاه گزارش داد که 
راویل ماگانوف رئیس لوک اویل دومین شرکت بزرگ تولید 
کننده نفت روســیه عصر پنجشنبه در پی سقوط از پنجره 
بیمارستانی در مسکو که در آن بستری بود، جان خود را از 

دست داده است.
 این منابع که می خواهند ناشــناس بمانند گزارش های 
رســانه های روس را در باره مرگ ماگانوف ۶۷ ســاله بر اثر 
سقوط از بلندی تائید کردند، هر چند شرایط مرتبط با این 

رویداد هنوز نامشخص باقی مانده است.
خبرگزاری تاس به نقل از یک منبع پلیس، این رخداد را 
خودکشی دانست و افزود: ماگانوف که داروی ضد افسردگی 
مصرف می کرده، در پی حمله قلبی در بیمارستان بستری 

شده بوده است.
لوک اویل شــرکتی خصوصی با هــزاران کارمند که با 
روسنفت شرکت بزرگ دولتی انرژی روسیه رقابت می کند، 
در بیانیه ای اعالم کرد که که ماگانوف در پی بیماری شدید 

درگذشته است.
دستکم ۶ تجارت پیشه و صاحب کسب و کار روسیه که 
بیشتر با صنعت انرژی ارتباط داشته اند، در چند ماه گذشته 

به صورت ناگهانی و در شــرایط مبهم جان خود را در این 
کشور از دست داده اند. لوک اویل برخالف دیگر شرکت های 
روســیه درباره جنگ اوکراین جایگاهــی مردمی در پیش 
می گرفت و درباره رخدادهای غمبــار اوکراین ابراز نگرانی 
کرده بود.  این شــرکت که از سال ۲۰۱۴ و در پی انضمام 
کریمه به روســیه، تحت تحریم وزارت خرانه داری آمریکا 
قرار گرفت، برای گســترش فعالیت هایش در قاره آفریقا و 

پاالیشگاه هایش در اروپا به ویژه ایتالیا تالش می کند.
تارنمــای بیزینس اینســایدر روز پنجشــنبه نوشــت: 
جدیدترین داده ها نشــان می دهد که روسیه در ماه اوت به 
رغم تحریم های گسترده غرب بیشتر از همه دوره های مشابه 

در سال های گذشته نفت صادر کرده است.
 ارزیابی های انستیتو امور مالی بین المللی نشان می دهد 
که بیشتر این محموله ها با کشتی های نفتکش یونان حمل 
شده اند. این نهاد مالی پس از بررسی شرکت های صوری که 
مالکیت این کشــتی ها را در اختیار داشته اند، به این نتیجه 
رســیده که ظرفیت نفتکش هایی که نفت روسیه را حمل 
می کرده انــد، در ماه اوت زیر ۱۶۰ میلیون بشــکه بوده که 

بیشتر آنها در مالکیت یونان بوده اند.

اســتان زاپوریژژیا  در حالی این روزها به خاطر نیروگاه 
اتمی آن در صدر اخبار قرار گرفته است که روز جمعه پنج 

انفجار ملیتوپول یکی از شهرهای آن را لزراند.
به گزارش خبرگزاری روســی تاس، گزارش های اولیه 
حاکی از شنیده شدن صدای شــلیک ضد هوایی در شهر 
ملیتوپول اســت. خبرنگار تاس از شنیده شدن صدای پنج 

انفجار قوی در شهر ملیتوپول در روز جمعه خبر داد.
ایوان فدروف شهردار سابق میلیتوپول در پیامی تلگرامی 
اعــالم کرد که نظامیان اوکراینــی دو هدف مهم را در این 
شــهر هدف قرار داده اند که یکــی از آنها یک انبار مهمات 
بزرگ متعلق به ارتش روسیه بوده است. شهر ملیتوپول در 
استان جنوب شرقی زاپوریژژیا از جمله مناطقی است که در 
کنترل ارتش روســیه است. تمام ساحل و بخش اعظمی از 
این استان از جمله نیروگاه اتمی آن توسط مسکو اداره می 
شود اما خود شهر زاپوریژژیا که مرکز این استان است، تحت 

کنترل کی یف قرار دارد.
وضعیت نیــروگاه اتمی زاپوریژژیا یکــی از مباحث روز 
رســانه های خبری در جهان است و وزیر دفاع روسیه امروز 
گفت: حمالت توپخانه ای نظامیان اوکراین به نیروگاه اتمی 

زاپوریژژیا خطر وقوع فاجعه هسته ای را در اروپا تشدید کرده 
و نوعی تروریسم اتمی محسوب می شود.

وی افزود: مقامات اوکراینی به شکلی وقیحانه دروغ می 
گویند و ادعا دارند که روسیه در محوطه نیروگاه هسته ای 
زاپوریژژیا ســامانه توپخانه ای دوربرد مستقر کرده و از این 
نیروگاه به عنوان پوششــی برای اقدامات نظامی اســتفاده 
می کند. وزیر دفاع روســیه ابراز امیدواری کرد که بازرسان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از بازدید از این منطقه، 

نبود سالح سنگین در این نیروگاه را نیز تایید کنند.
شــویگو از ۲۹ حمله نظامیان اوکراین به نیروگاه هسته 
ای زاپوریژژیا از ۱۸ جوالی تاکنون خبر داد و تصریح کرد: 
نظامیان اوکراین تاکنون ۱۲۰ گلوله توپخانه به این نیروگاه 

شلیک و ۱۶ پهپاد برای حمله به آن اعزام کرده اند.
وی گفت: در آستانه افزایش تحرکات نظامیان اوکراینی 
باید تاکید کنم که مسئولیت ایجاد هرگونه شرایط اضطراری 
در نیروگاه اتمــی زاپوریژژیا فقط برعهده مقامات اوکراینی 
است. رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
روز پنجشــنبه در بازدید چند ســاعته از نیروگاه هسته ای 
زاپوریژژیای اوکراین که در تصرف نیروهای روسیه قرار دارد.

هشدار روسیه درباره شلیک اوکراین به سمت نیروگاه اتمی مرگ ناگهانی رئیس شرکت نفتی لوک اویل روسیه

 Cristina( فرناندز کرچنر«  »کریســتینا 
معــاون   )  Fernández de Kirchner
رئیــس جمهوری کنونــی و رئیس جمهوری 
سابق آرژانتین در حوالی منزل خود در بوینس 
آیرس پایتخت آرژانتین مورد ســو قصد قرار 

گرفت و از این حادثه جان سالم بدر برد.
به گزارش روز جمعه ایرنا، شبکه خبری سی 

ان ان با انتشار این خبر افزود: فردی با  سالح 
گرم، معاون رئیس جمهوری آرژانتین را هدف 
قرا داده اما با وجود چکاندن ماشه گلوله ای از 
آن شلیک نشد. این رسانه تصویری آمریکایی 

افزود: »تالم « )Télam( خبرگزاری رســمی 
آرژانتین فرد سو قصد کننده به معاون رئیس 
جمهوری آرژانیتن را »فرناندو آندرس زاباک« 
تبعــه   )Fernando Andrés Zabak(

برزیلی اعالم کرد که توســط پلیس آرژانتین 
بازداشت شده است.

ســی ان ان در ادامه بــدون دادن جزئیات 
بیشــتر افزود: انتظار می رود »آلبرتو فرناندز« 

رئیس جمهوری آرژانتین درباره وقوع این سو 
قصد سخنرانی کند.

کریســتینا فرنانــدز کرچنــر از دســامبر 
ســال ۲۰۱۹ تاکنون معاون رئیس جمهوری 
آرژانتیــن اســت و پیش از آن نیــز به مدت 
هشــت سال - بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ 

میالدی- رئیس جمهوری این کشور بود.

شکست سوء قصد علیه بانوی سابق آرژانتین

کره جنوبی در پی رایزنی با آمریکا،  نسبت به احتمال 
انجام هفتمین آزمایش هســته ای از ســوی کره شمالی 
هشــدار داد و تاکیــد کرد که این اقــدام پیونگ یانگ با 

پاسخی  »مالیم« مواجه نخواهد شد.
بــه گزارش خبرگــزاری رویترز با انتشــار این خبر از 
مبدا سئول نوشت: امروز جمعه، مقامات امنیت ملی کره 
جنوبی اعالم کردکه که این کشــور به همراه دیگر شرکا 
و متحدان خود، آمریکا و ژاپن، توافق کردند که پاســخ به 

آزمایش هسته ای کره شمالی نرم و مالیم نخواهد بود.
Kim Sung-( »بنابراین گزارش »کیم ســونگ هان

han( مشــاور امنیــت ملی کره جنوبی پــس مذاکرات 
 Jake( »ســه جانبه کــه در هاوایی با »جیک ســالیوان
Sullivan( مشــاور امنیت ملی آمریکا و »آکیبا تاکئو« 
)Akiba Takeo( از ژاپــن به عمــل آمد، این اظهارات 
را عنوان کرد. این مســئول امنیت ملــی کره جنوبی در 
این باره به خبرنگاران گفت: چنانچه کره شمالی هفتمین 
آزمایش هســته ای خود را نجام دهد، سه کشور )آمریکا، 
کره جنوبــی و ژاپن( با یکدیگر و به همــراه جامعه بین 

الملل در همــکاری حداکثری پاســخی خواهیم داد که 
کره شــمالی به واقع دریابد که این انتخابی به تمام معنا 
اشــتباهی بوده اســت. رویترز در ادامه گزارش داد: این 
مشاور امنیت ملی کره جنوبی افزود که »سه کشور توافق 
کردیم که پاسخ باید آنچنان باشد که کره شمالی به فکر 
انجام آزمایش دیگر عالوه بر شش آزمایش که قبال انجام 
داده، نیافتد.« کره شــمالی در سال های ۲۰۰۶، ۲۰۰۹، 
۲۰۱۳، ۲۰۶ و ۲۰۱۷ در مجموع شــش آزمایش هسته 
ای انجــام داده و آمریکا که خود بــزرگ ترین زرادخانه 
اتمــی را در اختیار دارد و دو بار آن را علیه بشــریت به 
کار برده است، نسبت به تهدید آمیز بودن این آزمایش ها 
هشــدار داد. آمریکا خواستار عاری شدن شبه جزیره کره 
از تسلیحات اتمی اســت، این درحالی است که آمریکا از 
اواخر دهه پنجاه میالدی قرن گذشته تا به امروز بیش از 
۲۵ هزار نظامی خود را در خاک کره جنوبی با دست آویز 
تهدید کره شمالی مستقر کرده، امری که رئیس جمهوری 
سابق آمریکا آن را حضوری هزینه بر و منسوخ شده برای 

واشنگتن عنوان کرد.

ژاپن می گوید با هدف مقابله با تهدیدات چین و روسیه، 
یک موشــک کروز و یک موشک بالســتیک با سرعت باال 
تولید کند. به گزارش »آســاهی شــیمبون« ،  درخواست 
بودجه برای تولید انبوه موشــک های کــروز زمین پرتاب، 
نســخه ای از موشــک های صنایع ســنگین میتسوبیشی 
طراحی شــده از نوع ۱۲ اســت که در حــال حاضر نیز از 
آن برای حمله به ناوها و موشــک های بالســتیک جدید و 

پرسرعت با قابلیت اصابت به زمین استفاده می شود.
این وزارتخانه همچنین به دنبال منابع مالی برای توسعه 

پرتابه های دیگر از جمله کالهک های مافوق صوت است.
ژاپن به تازگی طرحی را برای افزایش بودجه دفاعی خود 
ارائه کرده است. به باور وزارت دفاع  ژاپن، کره شمالی یک 

تهیدید به شمار می آید.  
همچنین به باور شماری از کارشناسان، ژاپن نگران آن 
است که جنگ اوکراین به بی ثباتی در شرق آسیا دامن بزند 
و از این رو به دنبال »تقویت محسوس« توان نظامی خود 
است. دولت فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن در واکنش به 
توسعه نظامی چین و برنامه های هسته ای و موشکی کره 

شــمالی، با افزایش بودجه دفاعی بی سابقه ای برای سال 
۲۰۲۲ موافقت کرد که بخش عمده ای از بودجه، به خرید 

جنگنده های اف-۳۵ از آمریکا اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این بودجه برای سال مالی 
آتــی که از ۱ آوریل )۱۲ فروردین ۱۴۰۱( آغاز می شــود، 
۱.۱ درصد افزایش می یابــد و به ۵.۴ ۴۷.۱۸ میلیارد دالر 
می رســد، اما طبق آمار رسمی پکن همچنان کمتر از یک 

چهارم بودجه نظامی چین در سال جاری است.
برنامــه افزایش بودجه بدنبال دیــدار جو بایدن رئیس 
جمهوری آمریکا و سوگا یوشیهیده نخست وزیر وقت ژاپن 
در ماه آوریل )فروردین( طراحی شد که در جریان آن سوگا 
متعهد شــد توان دفاعی کشــورش را در پرتو یک محیط 

امنیتی منطقه ای چالش برانگیزتر تقویت کند.
موارد قابل توجه در بودجه دفاعی شامل اختصاص ۱۲۸ 
میلیارد ین برای ۱۲ فروند جنگنــده رادارگریز اف – ۳۵ 
شرکت الکهید مارتین اســت. وزارت دفاع ژاپن همچنین 
۸۶ میلیارد ین در بودجه ســال آتــی را برای تولید اولین 
جت جنگنده داخلی در طول سه دهه کنار گذاشته است.

رونمایی ژاپن از برنامه توسعه موشکی هشدار سئول درباره آزمایش اتمی پیونگ یانگ

اعالم مفقودی 
سفید  رنگ   1395 مدل   LXXu7 سمند   کمپانی  سند 
شاسی شماره   124 Kov85755  موتور شماره   روغنی 
ایران پالک  شماره   NAAC91CEOFFO45891 

 86-378د32 متعلق به علی اصغر عباسی مفقود گردیده و 
فاقد اعتبار می باشد.



روزنامه فوئنیک نیوز – 2 سپتامبر 1945
»ژاپن تسلیم می شود«؛ تیتر اول فوئنیک نیوز 
آخرین ســکانس جنگ دوم جهانی را روایت 
کرد؛ تســلیم ژاپن. زیر تیتر این روزنامه خبر 
داد که »ژاپنی هــا فقط می خواهند میکادو را 
نگه دارند«؛ میکادو لقــب عامی بود که برای 

امپراتورهای ژاپن به کار برده می شد. 
در این روز مقامات ژاپنی، تســلیم ژاپن را در 
کشتی »میزوری« آمریکا امضا کردند و جنگ 
دوم جهانی پس از ۶ سال و ۱ روز پایان یافت. 
جنگ در اروپا پس از خودکشی آدولف هیتلر 
و تسلیم آلمان نازی در 30 آوریل ۱۹۴۵ پایان 
یافته بود، اما در آسیا و اقیانوس آرام تا بمباران 
اتمی هیروشیما )۶ اوت ۱۹۴۵( و ناگازاکی )۹ 

اوت ۱۹۴۵( و بعد آن تسلیم ژاپن در این روز )۲ سپتامبر(  ادامه داشت.

روزنامهبازی
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دزدیده شده
دزدیده شــده )Stolen( فیلمی محصول ســال 
۲0۱۲ به کارگردانی ســایمون وســت است. در 
این فیلم بازیگرانی همچون نیکالس کیج، مالین 
اکرمان، دنی هوستون، ام. سی. گینی، سمی گیل، 
مارک ولــی و جاش لوکاس ایفای نقش کرده اند.
در خالصه داســتان این فیلم آمده اســت: ویل 
مونتگمــری )نیکالس کیج( به همراه دوســتش 
وینســنت )جاش لوکاس( دزد هستند و پس از 
انجام ســرقت با مردی روبرو می شوند که چهره 

آن ها را دیده است وینسنت می خواهد او را بکشد اما ویل اجازه نمی دهد و می گوید که کشتن آدم ها در برنامه آن ها نبوده، 
آنها در گیر می شوند و در درگیری به طور اتفاقی تیر به پای وینسنت می خورد ویل او را به ماشین می رساند و بازمی گردد 

تا پول ها را که جاگذاشته بردارد اما دوستانش از ترس رسیدن پلیس فرار می کنند.

چهرهها

سید محمود حسابی؛ فیزیکدان مشهور 
سید محمود حسابی در 3 اسفند۱۲۸۱ در تهران از پدر و مادر تفرشی زاده شد. پدرش 
ســید عباس معزالسلطنه و مادرش گوهرشــاد حسابی، هر دو اهل تفرش و از سادات 
تفرش بودند. او چهار ســال اول دوران کودکی اش را در تهران ســپری کرد. در هفت 
سالگی تحصیالت ابتدایی خود را در بیروت با تنگدستی و مرارت های دوری از میهن، 
در مدرســه کشیش های فرانسوی آغاز کرد. در همان زمان تعلیمات مذهبی و ادبیات 
فارســی را نزد مــادرش فرا می گرفت. او قرآن و دیوان حافظ را از حفظ می دانســت. 
او همچنین بر کتب بوســتان، گلستان سعدی، شــاهنامه فردوسی، مثنوی مولوی و 
منشات قائم مقام فراهانی اشراف کامل داشت. حسابی با شعر و موسیقی سنتی ایران و 
موسیقی کالسیک غرب به خوبی آشنا بود. او در نواختن ویولن و پیانو مهارت داشت. 
از مشاغل واقدامات مهم استاد می توان به اولین نقشه برداری از راه ساحلی سراسری 
بنادر میان خلیج فارس، اولین راه تهران به شمشــک، ســاخت اولین رادیو در کشور، 
ماموریت خلع ید شــرکت ملی نفت انگلیس، اولین رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
شــرکت ملی نفت ایران، وزیر فرهنگ در دولت دکتر محمد مصدق اشــاره کرد. همچنین بنیانگذاری موسسه ژئوفیزیک، 
تاسیس سازمان انرژی اتمی، ایجاد اولین ایستگاه هواشناسی، پایه گذاری انجمن موسیقی ایران، تشکیل فرهنگستان زبان 
ایران، تدوین قانون و تشــکیل موسسه استاندارد،تاســیس اولین بیمارستان خصوصی ایران بنام »گوهرشاد«، بنیانگذاری 
مرکز مخابرات اسدآباد، تعیین ساعت ایران، نصب و راه اندازی اولین دستگاه رادیولوژی در ایران، پایه گذاری اولین مدرسه 
عشــایری در ایران )لرســتان(، ایجاد اولین رصدخانه نوین در ایران )تعقیب ماهواره ها(، نمایانگر گوشه دیگری از خدمات 
پرفســور حســابی به کشور است. محمود حسابی در ۱۲ شهریور ســال ۱3۷۱ هجری شمسی در بیمارستان دانشگاه ژنو 

درگذشت. آرامگاه  وی در شهر تفرش قرار دارد.

رئیس علی دلواری؛ شهید وطن
رئیس علی فرزند رییس محمد در ســال ۱۲۶۱ در دهســتانی از توابع بوشهر به دنیا 
آمد. او در عصر مشروطیت، جوانی ۲۴ ساله بود. رییسعلی بعد از این که قوای اشغالگر 
انگلیس بوشهر را به تصرف خود درآوردند، با شجاعتی وصف ناپذیر به مقابله با تجاوزگران 
پرداخت و شکست های سنگینی بر آنان وارد کرد. پس از اشغال بوشهر در رمضان سال 
۱333 ق، نیروهای انگلیسی قصد تصرف دلوار را می کنند. رییسعلی همراه با یاران خود، 
علیه اشغالگران وارد نبرد شده و نیروهای متجاوز را که قریب به پنج هزار نفر بودند، تار و 
مار می کند. قیام مردم تنگستان بر روی هم هفت سال به طول انجامید . با کودتای ضد 
انقالبی لیاخوف روسی علیه مشروطه خواهان در هزار و سیصدو بیست و شش هجری 
قمری و بمباران مجلس شورای ملی و استقرار دیکتاتوری محمدعلی شاه قاجار، رئیس 
علی به همراه سیدمرتضی علم الهدی اهرمی به مبارزه علیه استبداد صغیر پرداخت. در 
سال هزار وسیصد و بیست و هفت هجری قمری با کمک تفنگچی تنگستانی، بوشهر 
را از عناصر مستبد وابسته به دربار محمدعلی شاه پاک کرد و اداره گمرک و انتظامات و دیگر ادارات را تسخیر کرد. این کار 
دلیران تنگستان بر انگلیسیها که اداره گمرک را در اجاره داشتند گران آمد وآنان برای تضعیف مشروطه خواهان و استمرار 
سلطه بر حیات اقتصادی و سیاسی جنوب ایران به جنگ با دلیران تنگستانی پرداختند و در این راه از دیگر خوانین جنوب 
ایران یاری جســتند. در در دوازدهم شهریور ۱۲۹۴ شمســی هنگامی که رئیس علی در محلی به نام »تنگک صفر« قصد 
شبیخون به قوای انگلیسی ها را داشت، از پشت مورد هدف گلوله یکی از همراهان خائن قرار گرفت و در دم به شهادت رسید.

فیلمبازی

تاثیر شاخص توده بدنی در ابتال به دیابت
محققــان دانشــگاه کمبریــج در 
مطالعه خود به بررسی این موضوع 
پرداخته اند که آیا وراثت و شاخص 
تــوده بدنــی می تواند افــراد را در 
معرض خطر ابتال به دیابت قرار دهد 

یا خیر.
به گزارش ایســنا و بــه نقل از تک 
اکسپلوریســت، طی ایــن مطالعه 
محققان در مجموع اطالعات ۴۴۵ 
هزار و ۷۶۵ فــرد از بانک اطالعات 
پزشکی انگلســتان را مورد بررسی 
قرار دادند. متوســط ســن آنها ۵۷ 
ســال بود و ۵۴ درصــد از آنها زن 
بودند. خطر وراثت دیابت با استفاده 
از ۶.۹ میلیون ژن ارزیابی شد. قد و 

وزن افراد هنگام ثبت نام برای محاســبه شــاخص توده بدنی کیلوگرم در متر مربع برآورد شد. شرکت کنندگان با توجه به میزان خطر 
ژنتیکی ابتال به دیابت به پنج گروه تقسیم شدند، از سویی دیگر از لحاظ شاخص توده بدنی نیز به پنج گروه تقسیم شدند. شرکت کنندگان 
تا سن ۶۵ سالگی توسط محققان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفتند. در آن دوره 3۱ هزار و ۲۹۸ نفر به دیابت نوع ۲ مبتال شدند. افراد 
در باالترین گروه شاخص توده بدنی )میانگین 3۴.۵ کیلوگرم در مترمربع( ۱۱ برابر بیشتر از شرکت کنندگان در کمترین گروه شاخص 

توده بدنی )میانگین ۲۱.۷ کیلوگرم در مترمربع( در معرض خطر ابتال به دیابت قرار داشتند.
پروفسور »برایان فرنس«  )Brian Ference(، محقق اصلی این مطالعه از دانشگاه کمبریج انگلستان، گفت: یافته ها نشان می دهد که 
شاخص توده بدنی یک عامل خطر بسیار قوی برای دیابت است. دانشمندان با استفاده از روش آماری تخمین زدند که احتمال ابتال به 
دیابت در افراد با شاخص توده بدنی باال بطور قابل توجهی بیشتر خواهد بود، زیرا احتمال افزایش وزن آنها برای مدت طوالنی وجود دارد.
این نشان می دهد هنگامی که افراد از یک آستانه شاخص توده بدنی مشخص عبور می کنند، احتمال ابتال به دیابت در آنها باال می رود. 

این آستانه برای هر فرد متفاوت است و شاخص توده بدنی است که در آن زمان شروع به توسعه سطح غیر طبیعی قند خون می کند.
پروفسور »فرنس« گفت: یافته ها نشان می دهد که با پایین نگه داشتن شاخص توده بدنی که باعث قند خون غیر طبیعی می شود، می توان 
از ابتال به دیابت جلوگیری کرد. این بدان معنی است که برای جلوگیری از دیابت، باید شاخص توده بدنی و قند خون به طور منظم ارزیابی 

شوند. تالش برای کاهش وزن هنگامی که فرد دچار مشکالت قند خون می شود، بسیار مهم است.

بدون شرح / 

طرحروز

دانستنیها

الکساندر اشمیت

ساخت شیشه هیدروژلی برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها
پژوهشگران چینی، شیشه جدیدی را برای پنجره های ساختمان ابداع کرده اند که 
از ترکیب شیشــه و هیدروژل ساخته شده است و می تواند به کاهش میزان انرژی 

مصرفی در ساختمان ها کمک کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، مصرف انرژی در ساختمان ها، بیش از ۴0 درصد از 
کل انرژی مصرفی جهان را تشکیل می دهد که سیستم های روشنایی و خنک کننده 

فضا، ســهم قابــل توجهی از آن را به خــود اختصاص داده اند. قرن هاســت که از 
پنجره های شیشــه ای سنتی در ساختمان ها استفاده می شود. با وجود این، آنها از 
نظر انرژی کارآمد نیســتند. در تابستان، نور نزدیک به مادون قرمز خورشید که از 
طریق پنجره ها منتقل می شود، گرمای نامطلوبی را به وجود می آورد و انعکاس زیاد 

مادون قرمز میانی، دفع گرما از ساختمان را محدود می کند.
این اثر گلخانه ای، مصرف انرژی سیستم خنک کننده را افزایش می دهد. نحوه تنظیم 
نور مادون قرمز نزدیک و میانی منتقل شده از طریق پنجره ها برای کاهش مصرف 
سیستم خنک کننده و حفظ شفافیت شیشه، یک مشکل بسیار چالش برانگیز برای 

طراحی شیشه ها به شمار می رود.
پژوهشــگران »دانشــگاه ووهان«)Wuhan University( چین به سرپرستی 
پروفســور »کانگ لیو«)Kang Liu(، اســتاد این دانشــگاه، طــرح جدیدی از 
هیدروژل-شیشه را پیشــنهاد کرده اند که از یک الیه هیدروژل و یک الیه شیشه 
معمولی تشکیل شده است. در مقایسه با شیشه های سنتی، شیشه هیدروژل دارای 
سطح باالتری از انتقال نور مرئی، انسداد قوی تر نور نزدیک به مادون قرمز و انتشار 

بیشتر نور مادون قرمز متوسط است.
پژوهشــگران در این پروژه نشان داده اند که پنجره های شیشه ای-هیدروژلی با این 
ویژگی ها می توانند روشــنایی داخلی را افزایش و دمــای داخلی را کاهش دهند. 
شبیه ســازی ها نشــان می دهند که این پنجره جدید می تواند مصرف انرژی را در 
سیستم های روشــنایی و سرمایشی ساختمان در شهرهای مختلف سراسر جهان 

کاهش دهد.

 فناوری

چرا ارز باید تک نرخی شود؟
علی اصغر سمیعی

بــر دولتمردان و مســوولین بانــک مرکزی اســت که با 
شفاف ســازی و تک نرخی کردن ارز و فروش و تزریق مثبت 
و منفــی آن، جلوی ایجاد تالطمات و نوســانات ویرانگر و 

مصنوعی و رانت خوارانه در بازار ارز را بگیرند.
اگــر برای مثال خبر برســد کــه خانه همســایه ما دچار 
آتش ســوزی شــده، حس همدردی ما تحریک می شود و 
بالفاصلــه برای کمــک به او اقدام می کنیــم و هر کاری از 
دســتمان بر آید از جمله خبر دادن به آتش نشانی و غیره را 
انجام می دهیم، ولی چون منزل ما محکم و مستحکم است 
و در موقع ساخت آن از مصالح خوبی استفاده شده، چندان 

نگرانی از بابت نفوذ آتش در آن نخواهیم داشت.
اما اگر خدایی نکرده خانه ما از نی و پوشــال ســاخته شده 
باشــد، خیلی نگران می شــویم و حق هم داریم که نگران 
شــویم، چون هر لحظه ممکن است آن آتش به خانه ما هم 
سرایت کند، در این صورت فقط باید دست به دعا شویم که 

وزش باد آتش را به طرف خانه ما نیاورد.
خانــه ایمن یعنی اقتصاد پویا، رقابتــی و قدرتمند، و خانه 
پوشــالی یعنی اقتصاد رانتــی، با قیمت های دســتوری و 
مصنوعــی. بارها گفته ایــم اگر ما در یک کشــتی محکم 
و ایمن ســوار باشــیم و ناخدا و مســئوالن این کشتی هم 
آدم.های خبره و کاردان و فهیمی باشــند، از هیچ طوفانی 
احســاس خطر نمی کنیم، ولی اگر در یک کشتی فرسوده و 
با ناخدایی بی مسئولیت همسفر باشیم، جای ترس و نگرانی 
از کوچکتریــن امواج هم خواهد بود و باید هم بترســیم و 

نگران باشیم، و دلهره داشته باشیم،
کشــتی ایمن یعنــی قیمت های واقعــی و واحد و عالمت.

هایی صحیــح و ناخدای خوب یعنی مســئولین اقتصادی 
کارآمد و شجاع. بار دیگر تاکید می کنم و اصرار می ورزم بر 
دولتمردان و مسوولین بانک مرکزی است که با شفاف سازی 
و تک نرخــی کردن ارز و فروش و تزریق مثبت و منفی آن، 
جلــوی ایجاد تالطمات و نوســانات ویرانگــر و مصنوعی و 
رانت خوارانه در بازار ارز را بگیرند و به این فســاد حاصل از 
چند نرخی بــودن ارز، که عالوه بر ضربه زدن به بیت المال 
و چپــاول آن، به اخالق جامعه هم صدمات غیرقابل جبران 

وارد می کند، پایان دهند.
منبع: خبرآنالین 

نگاه

حضرت محمد)ص(:
از همه مردم گرسنه تر آن کس است که در پی 
دانش می رود و از همه سیرتر آن کس است که 

طالب آن نیست.
)نهج الفصاحه(

 
فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی

 بصورت یک مرحله ای 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربي در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده به شرح زیر از طریق آگهی عمومی اقدام نماید، لذا کلیه 

مناقصه گران واجد شرایط می توانند به دو شیوه زیر اسناد مناقصه را دریافت نمایند:

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مدت اجرا 
)ماه(

تضمین شرکت در 
قیمت اسناد صالحیت های مورد نیازمناقصه )ریال(

محل تامین اعتبار)ریال(

تعمیر، نگهداری و بهره برداری 
از کلیه تاسیسات تولید، انتقال، 

ذخیره، توزیع، انشعابات آب شرب 
و سایر امورات مرتبط با این بخش 
در شهرهای نقده، محمدیار، اشنویه 

و نالوس

۶۵،۲۱۵،۵۷۱،۷۷۸۱۲۲،۴۵۷،000،000

رشته آب پایه ۵ و پایه ۵ تامین، انتقال 
و توزیع بر اساس آیین نامه تشخیص 
صالحیت شرکتهای بهره برداری و 

نگهداری از تاسیسات آب وزارت نیرو 
و گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت 

کار، رفاه و تامین اجتماعی

درآمدهای جاری و ۱،000،000
تبصره های قانونی 

* تضمین شرکت در مناقصه به صورت واریز نقدی به حساب جاری سیبا به شماره 0105719774005 نزد بانک ملي یا ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما می باشد *

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي 
)سهامي خاص(

)نوبت دوم(

۱- ازتاریخ 1401/06/08 لغایت 1401/06/15 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز 
مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک 
ملي، اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی: ارومیه چهارراه مخابرات شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان غربي »دفتر حقوقی و قراردادها« اخذ و پس از تکمیل عودت 
نمایند و برای کســب اطالعات بیشتر در ارومیه با شــماره 04431945374 )دفتر 

حقوقی و قراردادها( تماس حاصل فرمایند.
۲- واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاري سیبا شماره 0105719774005 
نزد بانک ملي و دریافت اســناد در بازه زماني تعیین شــده در بند )۱( از پایگاه ملي 

 http://iets.mporg.ir اطالع رسانی مناقصات به آدرس
با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه 
و غیره الزامی اســت مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به 
ثبت مشــخصات مورد نیــاز: ۱- عنوان مناقصه ۲- نام شــرکت 3- مدیر عامل ۴ – 
پست الکترونیکی ۵ - شــماره تلفن فکس، همراه ۶- آدرس، در سایت اقدام و فیش 
واریزی از بابت خرید اســناد را حداکثر تا ۴۸ ســاعت پس از پایان زمان فروش اعالم 
شــده با درج مشخصات باال بر روی فیش به مســئول مناقصه تحویل و یا به شماره 

04431945376 فکس نمایند. 
بدیهی اســت در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش 
امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصالحیه های 

احتمالی اســناد به عهده مناقصه گر خواهد بود. همچنین فیش های واریزی خارج از 
بازه زمانی تعیین شده قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت.

ضمنا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد مناقصه به مسئول مناقصه 
تحویل دهند. 

آخرین مهلت تســلیم اســناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصــه ساعت 10:00 قبل از 
ظهرمــورخ 1401/06/29 محل ارومیه، چهار راه مخابرات، دبیرخانه شــرکت آب و 

فاضالب آذربایجانغربی )پس از رویت دفترحقوقی و قراردادها( می باشد.
توجه: الزم به ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده می بایستی اسناد 
و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت مناقصه الک و مهر شده مجزا از پاکت مناقصه الک 
و مهر شــده حاوی پاکات الف و ب و ج پس از رویت دفترحقوقی و قراردادها تحویل 

دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی گردد.
ارزیابی کیفی مناقصه گران در روز سه شــنبه مورخ 1401/06/29 و گشــایش پاکات 
 قیمــت پیشــنهادی مناقصه گرانی که امتیــاز ارزیابی کیفی را کســب نموده اند در

 ساعت 9:00 قبل از ظهر مورخ 1401/06/30خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/12

)هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.( 

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي )سهامي خاص(

فراخوان آگهـي 
مناقصه عمومي: شركت گاز استان اصفهان

 در نظر دارد جهت موضوع زیر:
موضوع: اجرای عملیات شــبکه گذاری پراکنده فوالدی ۲ تا ۴ اینچ جمعاً به متراژ حدود 
۸۶00 متر و شبکه های پراکنده پلی اتیلن ۶3 تا ۹0 میلی متر به متراژ حدوداً ۱۴۵0 متر و 
ساخت، نصب، انشعابات فوالدی و پلی اتیلن و پلی فوالدی، جمعاً به تعداد ۲00 انشعاب در 

سطح منطقه یک، سه و شش اصفهان و توابع
به شــماره فراخــوان ) 20010911380000068( مورخ 1401/06/05 را از طریق ســامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گــران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. الزم به ذکر است کد 

فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53126356 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 0۸:00 روز چهارشنبه تاریخ 

1401/06/16 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 0۸:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/06/27 می باشد.

• زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 30: ۱0 دوشنبه تاریخ 1401/06/28 می باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2,136,000,000 ریال می باشد.

به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن حداقل رتبه ۵  تاسیسات و تجهیزات الزامی می باشد. 
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر درخصوص اســناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شــرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ 

باال- روبروی مجتمع پارک- 
امور قراردادها و تلفن )داخلی 3769( 031-38132

 اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: - مرکز تماس:
41934 021

دفتر ثبت نام: 33999818 و 33191893
شناسه آگهی: 1373820

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/13

)نوبت اول(


